MENU DEGUSTAÇÃO TATAMI

COMBINADOS

O menu degustação é uma escolha para quem gosta da
variedade de um rodízio e pode nessa opção aproveitar
nossos pratos quentes e frios
Opção 1 – Tatami individual – Combinado de Salmão
Quentes
Uma porção de shimeji + uma porção de linguado,
1 camarão empanado, 1 guioza, 1 harumaki de queijo,
1 harumaki de legumes, 1 hot roll, 1/2 berinjela recheada,
1 trouxinha de abóbora com camarão
Frios
Sushi e Sashimi – 16 peças
8 fatias de sashimi de salmão, 2 de uramakis de salmão,
2 hossomaki de salmão, 2 jyo, 2 nigiri todos de salmão

R$ 52,20

Opção 2 – Tatami individual – Combinado de Peixes
variados (Salmão, Atum e Prego)
Quentes
Uma porção de shimeji + uma porção de linguado,
1 camarão empanado, 1 guioza, 1 harumaki de queijo,
1 harumaki de legumes , 1 hot roll, 1/2 berinjela recheada,
1 trouxinha de abóbora com camarão
Frios
Sushi e Sashimi – 15 peças
9 fatias de sashimi, sendo três de cada peixe, 1 niguiri
de atum, 1 niguiri de peixe branco, 1 niguiri de camarão,
1 niguiri de salmão, 2 jyo de salmão

R$ 60,80

Opção 3 – Tatami duas pessoas – Combinado de Salmão
Quentes
Uma porção de shimeji + uma porção de linguado,
2 camarões empanados, 2 guiozas, 2 harumaki de queijo,
2 harumaki de legumes, 1 hot roll, 1 berinjela recheada
Frios
Sushi e Sashimi – 22 peças
8 fatias de sashimi de salmão, 4 de uramaki, 4 jyo, 4 niguiri, 2
de hosomaki todos de salmão

R$ 84,00

Opção 4 – Tatami duas pessoas – Combinado de
peixes variados
Quentes
Uma porção de shimeji + uma porção de linguado,
2 camarões empanados, 2 guiozas, 2 harumaki de queijo,
2 harumaki de legumes, 1 hot roll, 1 berinjela recheada
Frios
Sushi e Sashimi – 25 peças
5 fatias de sashimi de salmão, 5 fatias de atum e 5 fatias de
peixe prego, 2 hosomaki de salmão, 2 jyo de salmão, 2 jyo de
shimeji, 2 hosomaki de pepino, 2 niguiri de salmão.

R$ 92,00

Sushi e Sashimi
Salmão Individual - 22 unidades
(8 fatias de sashimi de salmão, 4 uramakis de salmão,
4 hossomakis de salmão, 4 jyo, 2 nigiri)
Individual variado - 25 unidades
(2 niguiri de atum, 2 niguiri de salmão, 2 niguiri de camarão,
2 jyo, 2 huramaki, 5 fatias de sashimi de atum, 5 fatias de
sashimi de salmão, 5 fatias de sashimi de prego)
Salmão para 2 pessoas - 35 unidades
(15 fatias de sashimi de salmão, 4 uramaki, 4 jyo, 4 niguiri,
4 hossomaki, 4 jyo shimeji)
Variados para 2 pessoas - 37 unidades
(5 sashimi de atum, 5 sashimi de salmão, 5 sashimi de peixe
branco, 4 huramaki, 4 jyo, 2 niguiri de atum, 2 niguiri de peixe
branco, 2 niguiri de salmão, 2 niguiri de camarão, 4 jyo shimeji,
2 hossomaki)
Variados para 4 pessoas - 70 unidades
(10 sashimi de atum, 10 sashimi de salmão, 10 sashimi de
peixe branco, 4 huramaki, 4 hossomaki, 4 kadamari, 4 jyo
salmão, 4 jyo shimeji, 4 jyo de ovas, 4 jyo de geléia de morango,
4 sushi, 4 sushi de atum, 4 sushi de peixe branco)

Rua Gomes de Carvalho, 1105
Itaim Bibi - São Paulo

www.tatamisushi.com.br

Aceitamos todos os cartões. Não aceitamos cheque.

Delivery Tatami
11 2385-0047

Horários de entrega:
De segunda a sexta das 19 às 22h
Aos sábados das 13 às 16h / 19 às 22h

R$ 38,80
R$ 46,60

R$ 70,50
R$ 79,00

R$ 151,20

Sashimis
Salmão (10 fatias)
Atum (10 fatias)
Peixe Branco (10 fatias)
Polvo (10 fatias)
Atum especial selado em crosta de gergelim (10 fatias)

R$ 25,00
R$ 33,00
R$ 31,00
R$ 37,00
R$ 36,00

Salmão maçaricado com azeite trufado (8 fatias)
20 unidades (3 variedades de peixe)
30 unidades (3 variedades de peixe)

R$ 36,00
R$ 57,80
R$ 86,80

Só Sushi
Sushis variados (12 unidades escolhidas pelo nosso sushiman)
Sushis variados (24 unidades escolhidas pelo nosso sushiman)
Só salmão (12 unidades de sushis variádos com salmão)
Só salmão (24 unidades de sushis variádos com salmão)

R$ 39,90
R$ 74,90
R$ 34,90
R$ 64,90

ENTRADAS
Shimeji (cogumelos preparados com a nossa receita especial
servidos na chapa)
Guioza (6 unidades) (suíno - tradicionais pasteizinhos
orientais acompanhados de molho especial a base de shoyu)
Harumaki (6 unidades) (queijo ou legumes)
Salada sunomono completa (salada de pepino agridoce
com gergelim torrado, polvo e kani)
Missoshiro (tradicional sopa japonesa a base de soja)
Lula recheada (lula grelhada recheada com shimeji temperado)
Beringela Recheada (com salmão, cream cheese,
cebolinha e tarê)
Camarão do Tatami (camarão empanado envolto em fina
fatia de salmão, um leve toque de cream cheese e tarê)
Carpaccio de polvo (finas fatias de polvo extra macio,
regadas com azeite, pimenta dedo de moça, cebola roxa
e cebolinha)
Carpaccio de salmão ou peixe branco (finas fatias de
peixe, regadas com azeite, pimenta dedo de moça,cebola
roxa e cebolinha)
Porção de Ceviche
Trouxinhas de abóbora com camarão
Gohan (arroz japonês)

DUPLAS
R$ 23,00
R$ 17,90
R$ 15,20
R$ 16,90
R$ 7,00
R$ 29,90
R$ 21,70
R$ 35,90
R$ 35,00

Teppans
(acompanhados de legumes salteados na manteiga e gohan)
Salmão ao molho de maracujá
Salmão
Frango
Anchova
Pratos tradicionais orientais
Frango xadrez (cubos de peito de frango com cebola,
pimentão e amendoim, temperados ao molho de soja)
Camarão ao molho apimentado (camarão, cebola, pimentão
e champignons ao molho picante)
Frango ao molho oriental (pedaços de frango empanados,
cobertos com molho de soja e gengibre)
Yakimeshi
(risoto tradicional, com flocos de ovo, cenoura, presunto e
cebolinha picada)
Carne com brocolis (carne fatiada com brócolis selecionados
e champignons temperados ao molho de soja)

TEMAKIS
R$ 7,90
R$ 9,90
R$ 10,30
R$ 5,80
R$ 7,90
R$ 6,00
R$ 11,90
R$ 9,90
R$ 10,30
R$ 12,30
R$ 12,30
R$ 12,70
R$ 10,30
R$ 10,30

HOT-ROLLS

(10 unidades de enrolados empanados quentes)
R$ 35,90
R$ 32,50
R$ 14,90
R$ 7,00

PRATOS QUENTES
Yakissobas
Yakissoba de legumes
Yakissoba de carne/frango
Yakissoba de frutos do mar

Niguiri salmão
Niguiri atum
Niguiri polvo
Niguiri salmão skin
Niguiri peixe branco
Niguiri kani
Niguiri camarão
Jyo salmão (picado com cebolinha e cream cheese)
Jyo salmão com shimeji e molho tarê
Jyo polvo com shimeji e molho tarê
Jyo atum (picado com cebolinha e cream cheese)
Jyo massagô
Jyo salmão e geléia de maracujá
Jyo sweet (salmão e geléia de framboesa)

Tatami (empanado de salmão com camarão, molho tarê e
cream cheese)
Judô (empanado de salmão, kani e cebolinha recheado com
cream cheese, molho teriyaki e gergelim)
Ebitem (camarão empanado, tarê e gergelim)
Shimeji (enrolado de salmão empanado, coberto com shimeji,
coberto com cream cheese, molho teriyaki e gergelim)
Hot Couve (enrolado de salmão empanado, coberto com salmão
batido com cream cheese e cebolinha, coberto com couve frita)

R$ 23,00
R$ 25,90
R$ 36,90

R$ 23,90
R$ 21,90
R$ 22,50
R$ 20,80
R$ 21,90

HOSSOMAKIS

(8 unidades de enrolados de arroz com alga por fora)
R$ 41,00
R$ 37,00
R$ 30,00
R$ 32,00

Shakemaki (Salmão)
Tekkamaki (Atum)
Ebimaki (Camarão)
Kappamaki (Pepino)
Kanimaki
Skinmaki (Skin ou Salmão)

R$ 14,80
R$ 15,60
R$ 19,50
R$ 9,90
R$ 11,90
R$ 12,00

R$ 24,50
R$ 48,20
R$ 24,50
R$ 18,00
R$ 25,50

URAMAKIS

(8 unidades de enrolados com arroz por fora e gergelim)
Salmão
Salmão Skin
Salmão grelhado
Atum
Camarão massagô (coberto com maionese
temperada com ovas de massagô)
California (kani kama, pepino e fruta)

R$ 19,90
R$ 12,90
R$ 19,50
R$ 19,00
R$ 22,70
R$ 16,00

Temakis de Salmão
Salmão (batido ou em cubos)
Salmão completo (com cream cheese e cebolinha)
Salmão spicy (com cebolinha e pimenta tabasco ou dedo de moça)
Salmão com shimeji (com cream cheese e cebolinha)
Salmão grelhado (com cream cheese e cebolinha)
Salmão crunchy (com flocos de arroz, cream cheese e cebolinha)
Salmão skin completo (skin, cream cheese e cebolinha)
Salmão tataki (com gengibre)
Salmão kamagô (com kani, cebolinha, ovas de massagô,
skin e gergelim)
Temakis de Atum
Atum (batidos ou em cubos)
Atum completo (batidos ou em cubos com cream cheese
e cebolinha)
Spicy tuna (atum fresco batido com cebolinha, pimenta tabasco
ou dedo de moça)
Temakis de Camarão
Camarão completo (camarões cozidos, pepino fatiado, cream
cheese e cebolinha)
Ebitem (camarões empanados na farinha japonesa Panko com
molho tarê e gergelim)
Temakis Especiais
Tatami (empanado de salmão com camarão, molho tarê e
cream cheese
Nachos (salmão fresco, Doritos, cream cheese e cebolinha)
Hot-roll (empanado de salmão, kani e cebolinha, recheado
com cream cheese, molho teriyaki e gergelim)
Trufado (salmão batido ou em cubos, regado ao azeite trufado)
Camarão massagô (camarão empanado com maionese
temperada e ovas de massagô)
Camarão empanado com shimeji (camarão empanado com
shimeji, cream cheese e cebolinha)
Milanesa (salmão à milanesa, cream cheese, molho tarê e
couve frita)
Spicy tuna massagô (atum batido com cebolinha, maionese,
tabasco e ovas de massagô)
Salmão com camarão (salmão, camarão empanado e
molho tarê)
Ceviche de peixe branco (ou salmão) (marinado no molho
de limão, cebola roxa, pimenta dedo de moça e ajinomoto)
Criativo (três ingredientes, exceto frutos do mar e ovas)

R$ 14,90
R$ 15,40
R$ 15,60
R$ 15,90
R$ 15,90
R$ 16,90
R$ 13,90
R$ 15,40
R$ 18,90

R$ 17,90
R$ 18,50
R$ 19,50

Variados
Shimeji (com cream cheese e cebolinha)
Califórnia (com ckani kama, pepino e fruta)
Kani (com pepino, cream cheese e cebolinha)
Peixe branco (com cream cheese e cebolinha)
Polvo (com molho tarê e gergelim)
Salmão Sweet (com geléia de morango)
Vegetariano (com tempurá de legumes)
***Temaki sem arroz tem o custo de R$7,00

BEBIDAS
Refrigerantes em lata 350ml
Água mineral sem gás
Água mineral com gás
Chás Fell Good
Energético
Schweppes Tônica
Schweppes Citrus

R$ 18,50
R$ 19,50

R$ 19,90
R$ 16,70
R$ 15,90
R$ 18,90
R$ 19,90
R$ 19,90
R$ 17,00
R$ 20,90
R$ 19,90
R$ 18,50
R$ 20,90

R$ 15,90
R$ 12,90
R$ 11,90
R$ 15,90
R$ 18,90
R$ 15,40
R$ 15,90

R$ 5,50
R$ 3,70
R$ 3,80
R$ 6,00
R$ 14,00
R$ 5,50
R$ 5,80

SOBREMESAS
R$ 9,00
R$ 9,00
R$ 12,00

Banana Caramelada
Banana Flambada
Hot Roll Romeu e Julieta

CERVEJAS
Skol 300ml
Budweiser (long neck)
Stella Artois (long neck)
Heineken (long neck)
Kirin Ichiban (long neck)
Gordelicia 330ml (Belgian Strong Golden Ale Cervejaria Urbana)
Boo 330ml (American Wit Beer - Cervejaria Urbana)

R$ 5,00
R$ 7,50
R$ 8,00
R$ 8,00
R$ 7,50
R$ 17,00
R$ 17,00

