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INGREDIENTES
SELECIONADOS
E UMA EXPERIÊNCIA
GASTRONÔMICA
ORIENTAL,
INESQUECÍVEL.
DESCUBRA O SEU
PEIXE AO CUBO.

MONTE SEU POKE

Preço único.......................................................................52,00
Inclui: 01 base, 01 proteína, 03 toppings e 01 molho.

1. Escolha 01 base (ou meio a meio):

Item adicional...........................................6,00

Mix de folhas
Alface, rúcula, broto de repolho e broto de alfafa
Quinoa		
Shari (arroz japonês)

2. Escolha 1 proteína

Item adicional (70g)....15,00

A
 tum

A
 tum selado ou grelhado
na crosta de gergelim
C
 amarão empanado
Valor adicional......... 7,00
F
 rango grelhado
P
 eixe branco
S
 almão

S
 almão selado ou grelhado

S
 almão trufado
Valor adicional.......... 3,00
S
 himeji

S
 hitake
T
 ofu

T
 ofu empanado vegano
M
 eio a meio

(02 proteínas - exceto camarão)

3. Escolha seus 3 toppings
I tem adicional
Porção extra............ 6,00

A
 vocado

A
 mêndoas
C
 ebola roxa
C
 hips de coco
C
 hips de harumaki
C
 ream cheese
C
 rispy de alho poró
C
 rispy de batata doce
E
 damame
K
 ani
M
 açã verde
M
 anga
M
 ilho verde
M
 oyashi (broto de feijão)
N
 ori (alga cortada)
O
 vas massagô
C
 hips de batata doce
S
 almão skin
S
 unomono
T
 omate Cereja
V
 agem
Wakame (alga marinha)

Adicional gratuito e opcional:
opcional:
(cebolinha e gergelim)

4. Escolha um molho

Item adicional
Porção extra............ 3,50

M
 olho Aspen

Maionese, Srirasha,
ovas massagô e adoçante

M
 olho cítrico de limão
e shoyu Kikkoman
M
 olho shoyu
Kikkoman e wasabi
Molho tarê

M
 e avocado
 olho tarê d
Molho trufado

POKES

PROTEÍNA:

M

150G

M

G

220G

G

Poke ao Cubo........................................ 54,00 | 78,00

Camarão empanado, salmão em cubos, lâminas de limão
Taiti sobre o Shari (arroz japonês), toque de pimenta,
cebolinha e gergelim
Molho: tarê.
M

G

Poke Atum Avocado............................ 50,00 | 73,00
Atum em cubos sobre o shari (arroz japonês),
avocado em cubos, cebola roxa, ovas massagô,
cebolinha e gergelim.
Molho: shoyu Kikkoman e wasabi.

M

G

Poke Atum Spicy................................. 52,00 | 74,50

Atum em cubos sobre o shari (arroz japonês), cubos
de maçã verde, wakame, fios de cebola roxa, ovas
massagô, tobiko black, lâminas de amêndoas,
gergelim e nori.
Molho: limão, shoyu Kikkoman, pimenta Layu e molho inglês.
M

G

Poke Crispy Chicken........................... 45,00 | 65,90

Frango empanado sobre o shari (arroz japonês), couve
manteiga, cebola roxa, avocado e edamame.
Molho: tarê de avocado.
M

G

Poke Ceviche........................................ 49,00 | 73,40

Cubos de salmão, atum e prego marinados sobre
o shari (arroz japonês), rodelas de pepino, milho,
tomate cereja, cebola roxa, chips de batata doce,
cebolinha e broto de beterraba.
Molho: limão, azeite, Hondashi, Ajinomoto e Togarashi.

M

Poke Ebi Especial.............................................. 51,00
Camarão empanado em cubos sobre o shari (arroz
japonês), ovas massagô, cubos de maçã verde,
cebolinha e gergelim.
Molho: Aspen (maionese, Srirasha, ovas massagô
e adoçante).
M

G

Poke Frango Grill................................. 45,00 | 63,50

Frango em cubos grelhado juntamente com abobrinha,
shimeji, berinjela, vagem e gari, sobre o shari (arroz
japonês) e cebolinha.
Molho: tarê.
M

G

Poke Grill Vegano................................ 45,00 | 66,00

Legumes grelhados na manteiga de coco, abobrinha,
berinjela, vagem, shimeji, palmito, rabanete e gari
(gengibre), sobre o shari (arroz japonês), e cebolinha.
Molho: tarê.

M

G

Poke Salmão......................................... 58,00 | 88,20

Salmão em cubos sobre o shari (arroz japonês),
edamame, manga em cubos, ovas massagô, tobiko
wasabi, palitos de pepino, palha de batata-doce e nori.
Molho: laranja, limão, shoyu Kikkoman, azeite trufado
e pimenta Layu.

M

G

Poke Salmão Avocado......................... 55,00 | 84,20

Salmão em cubos sobre o shari (arroz japonês), avocado
em cubos, sunomono, mix de amêndoas, cebola roxa,
ovas massagô, pepino, cebolinha e gergelim.
Molho: shoyu Kikkoman e wasabi.

M

G

Poke Salmão com Quinoa............................62,50 | 92,80

Salmão em cubos sobre a quinoa, avocado, shimeji,
moyashi (broto de feijão), gergelim e cebolinha.
Molho: shoyu Kikkoman, pimenta Layu, limão e azeite trufado.
M

G

Poke Salmão Sésame................................... 58,00 | 85,30

Salmão com crosta de gergelim sobre o shari (arroz japonês),
legumes na manteiga de coco (couve-flor, cenoura, brócolis
e repolho), cebolinha, cebola roxa e massagô.
Molho: limão, shoyu Kikkoman, Tabasco com alho e manjericão.

M

G

Poke Salmão Trufado.................................... 60,00 | 88,30
Cubos de salmão sobre o shari (arroz japonês), ovas
massagô, raspas de limão siciliano, chips de batata doce,
tomate cereja, broto de beterraba e nori.
Molho: shoyu Kikkoman, limão, laranja e azeite trufado.

M

G

Poke Salmon Tuna....62,50 | 92,10
Salmão e atum sobre o shari (arroz
japonês), manga, wakame, tomate
cereja, sunomono, cebola roxa,
gergelim, broto de beterraba, chips
de massa de harumaki.
Molho: limão, shoyu Kikkoman,
Hondashi e Ajinomoto.
M

G

Poke Vegano..............46,00 | 66,30

Shari (arroz japonês), shimeji, edamame,
tofu, wakame, cebolinha e gergelim.
Molho: do preparo do shimeji.

CEVICHES

Ceviche ao Cubo................................................74,0 0
Salmão, polvo, camarão e vieiras marinados no limão,
tomate cereja, pimenta biquinho, pepino japonês,
cebola roxa e palha de batata doce.

Ceviche do Chef...................................................65,00
Atum, salmão, prego, cebola roxa, broto de beterraba,
ovas massagô e chips de massa de harumaki.
Molho: shoyu Kikkoman, limão, azeite trufado,
Tabasco com alho e manjericão.

Ceviche Trufado....................................................65,00
Atum, salmão, prego, tomate cereja, ovas massagô,
cebola roxa e cebolinha.
Molho: limão, laranja, shoyu Kikkoman, azeite trufado
e Tabasco com alho.

YAKISSOBAS

Yakissoba ao Cubo.......................................... 61,90

Macarrão oriental fresco, com molho a base de shoyu,
legumes variados, camarão, polvo e vieira.

Yakissoba de Filet Mignon............................ 49,30
Macarrão oriental fresco, com molho à base de
shoyu, legumes variados e iscas de filet mignon.

Yakissoba de Frango....................................... 43,40
Macarrão oriental fresco, com molho à base de
shoyu, legumes variados e cubos de frango.

Yakissoba Vegetariano..................................43,00
Macarrão oriental fresco, com molho à base de
shoyu e legumes variados.

BEBIDAS (não alcoólicas)

Água (com e sem gás)......................................................6,00
Ice Tea (Pêssego e Limão)......................................... 10,00
Energético Red Bull (normal e zero)............................ 16,00
C
 afé Expresso
(com palito de cana de açucar) *produto sazonal................8,30

REFRIGERANTES (normal e zero)

A
 quarius Fresh, Coca-Cola,
Fanta Guaraná, Fanta Laranja, Sprite,
Scheweppes Citrus, Tônica.......................................6,00

SUCOS

Del Valle (consultar sabores).........................................6,90

BEBIDAS (alcoólicas)

Sake Azuma Kirin Dourado (dose)...........................21,00
Sake Azuma Kirin Dourado (garrafa)........................66,50
Sake Azuma Kirin Soft (dose)..................................17,00
Sake Azuma Kirin Soft (garrafa)...............................54,00
Sake Sparkling Greapfruit (275ml) .........................15,00
Sake Sparkling Natural (275ml)...............................15,00
Sake Sparkling Pêra (275ml)....................................15,00

Franquia de Atlantida
Franquia de Atlantida / Xangrila
Av. Central, 2030 - Ramblas by Roubadinhas
Horário de funcionamento
Segunda a quinta: das 17h até as 23h
Sexta a domingo: das 17h até a 1h

PEIXEAOCUBO
WWW.PEIXEAOCUBO.COM.BR

