
FESTIVAL



ENTRADAS

TEMAKIS



Yakissoba de Legumes - Vegetariano
(Macarrão oriental, com molho especial e legumes)

Frango karague
(cubos de frango empanados, servidos com molho agridoce,
gergelim e cebolinha)

Tonkatsu
((Lombo suíno, empanado e finalizado com molho tonkatsu)

Robata de Frango com bacon
Robata de Meca
Miyagi Kids
(Prato infantil de carne ou frango grelhado, com arroz e batata frita)

Tepan de Meca
(Posta de meca grelhada, servida com legumes ou batata frita)

TTepan de Frango
( Filé de frango grelhado, servido com legumes ou batata frita)

PRATOS QUENTES

Salmão
Peixe branco
Atum 
Kani 
*opção selado, verificar disponibilidade!

SASHIMIS

veg

SASHIMI DE SALMÃO

ROBATA DE FRANGO
COM BACON



SUSHIS



*Itens válidos apenas para FESTIVAL #OFAIXAPRETA e sujeitos a disponibilidade.

Anéis de lula a dorê 
Lula na manteiga, servida na chapa
Tepan de Salmão
(Posta de salmão grelhada, servida com legumes ou batata frita)

Tepan de Filé
(Filé Mignon grelhado, servido com legumes ou batata frita)

ShaShake Hara
(Barriga de salmão, com molho especial e crispy de batata doce)

Sashimi de salmão trufado
(finalizado com flor de sal e raspas de limão)

Gunkan JOY flambado
(Joy de salmão, finalizado com cream cheese servido flambado)

Envoltine queijo brie
(Queijo B(Queijo Brie, envolto por fina lâmina de salmão, selado no maçarico e finalizado com crispy de couve)

Gunkan JOY UZURA
(Joy de Salmão, com ovo de codorna selado no maçarico finalizado com flor-de-sal)

Envoltine Ebi Hot
(Camarão empanado envolto por lâmina de salmão com maionese da casa, finalizado com pimenta shirasha)

Niguiri de salmão trufado
(finalizado com raspas de limão siciliano)

GunGunkan JOY TOBIKO
(Joy de Salmao, finalizado com ovas)

Robata de Filé
Niguiri de Polvo
(Bolinho de arroz, coberto por lâmina de polvo e nori)

Joy de goiabada com cream cheese
(finalizado com leite condensado e um toque de morango)

Hot Hot banana com Nutella
Hot banana com doce de leite
(finalizado com açúcar e canela)

Hot banana nevada

new

new

new

new

new

new

new

ENVOLTINI QUEIJO BRIE SHAKE HARA JOY DE GOIABADA

#OFAIXAPRETA
ESPECIAIS



*Na mesma mesa será servido apenas o mesmo tipo de Festival.

*Festival com valores individuais e intransferíveis, respeite as normas da casa.
*Peça com consciência, evite o desperdício (TAXA DE DESPERDÍCIO $20,00)

Harumaki de doce de leite
(acompanha bola de sorvete e leite condensado)
Harumaki de brigadeiro
(acompanha bola de sorvete e cobertura)
Gyoza de banana
(acompanha bola de sorvete, açúcar e canela)
TTaça de sorvete
(sabor creme com cobertura de chocolate)

01 unidade por festival

SOBREMESAS

FESTIVAL INDIVIDUAL R$ 129,90
FESTIVAL #OFAIXAPRETA R$ 142,90
FESTIVAL KIDS (04 A 10 ANOS) R$ 69,90
*obrigatório apresentação do documento da criança

VALORES
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