O Sushi Kiyo oferece a cozinha clássica japonesa, conforme a milenar tradição gastronômica.
Com serviço à la carte, e o atendimento diferenciado da sua equipe.
As matérias primas utilizadas são selecionadas com o máximo rigor, respeitando regras de excelência e sustentabilidade.

Teishoku

teishoko Especial
Especial de Salmão

89

Temaki, sashimi, sushi, rot roll, makimono, guioza
e teriaki de salmão com legumes.
Gohan e missoshiru (cortesia).

Teishoko Kiyo

Gohan, missoshiru, sunomono, nimono e
tsukemono (cortesia).

Sashimi Teishoku
10 fatias

92
78

Sushi Teishoku

78

15 fatias de peixe fresco

89

Sushis variados, sashimi, yakisakana, makimono,
harumaki e guioza.
Gohan, missoshiru e sunomono (cortesia).

6 bolinhos de sushi + 6 hossomaki.

Tempura Teishoku

78

Legumes e camarão empanados.

Almoço Executivo Especial

78

Segunda-feira a Sexta-feira
Sushi, sashimi, yakisakana (salmão ou anchova) e guioza.
Gohan, missoshiru, sunomono e nimono (cortesia).

Yakisakana Teishoku
Peixes grelhados no sal.
Salmão ou Anchova

52

Teriyaki Teishoku
Peixes grelhados com molho agridoce.
Salmão ou Anchova

Almoço Executivo
Segunda-feira a Sexta-feira
Sashimi, yakisakana (salmão ou anchova) e guioza.
Gohan, missoshiru, sunomono e nimono (cortesia).
Com Temaki
.

Sem Temaki

78
72

Festival De Salmão
Segunda-feira a Sexta-feira

78

Sashimi, sushi, guioza e teriaki de salmão com legumes.
Gohan e missoshiru (cortesia).

52

Niku No Shogayaki Teishoku
Fatias ﬁnas de lombo ou ﬂe mignon, salteado na manteiga,
refogado com molho shoyu e gengibre.
Filet mignon

52
65

Gyoza Teishoku

45

Lombo

5 bolinhos de massa caseira recheada com lombo
moido e repolho, temperados com alho, molho shoyu e óleo
de gergelim.

Shumai Teishoku

45

5 bolinhos de massa ﬁna recheada com lombo moído e cebolas
picadas, temperadas com gengibre ralado e cozidos no vapor.

Todas as imagens são meramente ilustrativas, podendo ter alterações de ingredientes dependendo da sazonalidade dos mesmos.

O Mestre Kiyomi Watanabe, com mais de cinco décadas de experiência, coloca todo seu conhecimento a
serviço da difusão e o aprimoramento da culinária japonesa no Brasil.

Combinados

Pratos Tradicionais
Niguiri zushi
Tradicionalíssimo na culinária japonesa.
São bolinhos de arroz temperados com vinagre, açúcar,
sal, alga e ajinomoto, sobre os quais são colocados peixes
e frutos do mar frescos.
102
Sushi Dyô
82
Sushi Nami
204
Sushi Funamori

Futomaki

48

É uma espécie de rocambole. Sobre a folha de alga espalha-se
o arroz de sushi, recheia-se com SOBORO (peixe cozido,
esmigalhado e desidratado), tiras de omelete japonês, kampyô
e espinafre japonês, enrola·se tudo e corta-se em oito pedaços.

Tirashi zushi

98

São fatias de peixes, ovas de peixes e frutos do mar frescos
dispostos sobre o arroz de sushi.

Sashimi
Peixes e frutos do mar frescos, fatiados e servidos com molho
shoyu e wasabi.

Sashimi Dyô
30 fatias de peixes e frutos do mar frescos.

198

Sashimi Nami
20 fatias de peixes frescos.

129

Sashimi Nami
10 fatias de peixes frescos.

78

Ussukuri de Robalo

89
78
89
92

Carpaccio de Salmão
Carpaccio de Robalo
Carpaccio de Polvo
Tataki de Atum

Consultar

Tataki de Ají ou Katsuo

Consultar

Peixes e frutos do mar frescos fatiados e sushis diversos
servidos com molho shoyu e wasabi.
89
Mini combinado (individual)
210
Combinado Duplo (2 pessoas)
320
Combinado Especial (2 pessoas)

Hossomaki
Pepino ou Kani ou Skin
Salmão ou Natto ou Omelete
Atum
Camarão ou Polvo

20
22
24
28

Tekka domburi

88

Para os apreciadores do atum, este, é uma forma diferente de
se degustar o sushi de atum.
Sobre o arroz de sushi, dispõem-se tenras fatias de atum, que
são servidas no DOMBURI (tigela de porcelana japonesa).

Dentre as entradas destacam-se o chawanmushi, aperitivo muito apreciado pelos japoneses, as ostras de
Santa Catarina, o carpaccio de polvo, o marisco branco a provençal, o tradicional pastel guioza e outras
sugestões deliciosas.

Entradas frias

Entradas Quentes

Sunomono

Gyôza

Aperitivo à base de frutos do mar, pepino, kani, camarão,
ou algas temperados com SAMBAIZU (molho à base de vinagre
de arroz, sake e shoyu).

Massa caseira recheada com lombo moído e repolho, temperado
com alho, shoyu e óleo de gergelim. Cozido e levemente saltiados.

Simples

Shumai
Chawanmushi

45
28

32

Massa
recheada
com lombo
moído e cebolas picadas,
Aperitivoﬁna
bastante
apreciado
pelos japoneses.
cozido
no
vapor.
Servido
com
KARASHI
(mostardae kamaboco,
japonesa).
São pedaços de peixe branco, cogumelo, camarão
mergulhados em ovo batido e temperado com dashi (caldo à
base de lascas de peixe seco e algas), cozidos no vapor por
alguns minutos e servido em seguida.

32

Dobinmushi

22

20

Pepino e wakame

Especial
Pepino, frutos do mar e wakame.

Sudako
Pepino e polvo

Ostras De Sta. Catarina
Porção com 5 unidades

40

45

Suave caldo à base de algas com pedaço de peixe branco,
cogumelo e WAKAME (espécie de alga). Pode ser tomado
tanto antes quanto depois das refeições, é rico em vitaminas e
proteínas, podendo substituir o missoshiru.

Shimeji

48

Cogumelo shimeji frito na chapa com pouca manteiga.
Servido com molho ponzu e momijioroshi.

Shitake

48

Cogumelo shitake frito na chapa com pouca manteiga,
temperado com especiarias da culinária japonesa.

Ague Wantan

Consultar

Pastéis recheados com lombo moído, levemente temperados
com molho shoyu e gengibre.

Kakifurai

62

Ostras à milanesa. Servido com molho especial.

Yakitori

45

Suculentos pedaços de frango no espeto, grelhados com molho
TARÊ.

Harumaki
Rolinhos primavera recheados com verduras e legumes.

ostras

38

No Sushi Kiyo você pode saborear uma raridade: a nossa receita de Guioza, desenvolvida pelos mestres originais
faz muitos anos e preservada pelo Mestre Kiyomi.
.

Pratos Individuais
Yakisakana

Pratos para Duas Pessoas
52

Peixe grelhado com sal. Salmão ou Anchova

Teriyaki

52

Finas fatias de lombo ou ﬁlet mignon, levemente fritas e em
seguida temperadas com molho de gengibre e shoyu.
52
Lombo
Filet mignon
65

52

Lombo à milanesa. Servido com molho especial.

65

Filet mignon à milanesa. Servido com molho especial.

Yakissoba

52
54
65
78

Yosenabe

280

Caldo à base de algas sobre o qual colocamos peixe branco,
frango, tofu, cogumelo, verduras, camarões, itokon, e
cozinhamos por alguns minutos.
Servido com molho PONZU e MOMIJIOROSHI.

Tirinabe

280

Semelhante ao Yosenabe, numa versão mais light, preparado
somente com peixe branco e bastante verduras, servido
também com molho PONZU e MOMIJIOROSHI.

São legumes e camarões empanados servidos com molho
próprio à base shoyu, nabo ralado e gengibre ralado.
Moriawase camarões, cogumelo e legumes.

Ebitem
Yassaitem

58
64
68
76
82

82

Legumes e cogumelo

Camarões, cogumelo e legumes

Legumes e cogumelos na chapa que acompanham peixes,
carnes, frangos, camarões ou frutos do mar.

95

Somente camarões

Moriawase

Teppan Yaki
Vegetariano
Frango
Salmão ou Anchova
Filet mignon
Camarão ou Frutos do mar

210

Tempura

Macarrão chinês, levemente frito, coberto com legumes, acelga,
moyashi e, tiras de ﬁlet mignon, frango, camarão, frutos do mar
ou vegetariano.

Vegetariano
Frango
Filet mignon
Camarão ou Frutos do mar

Batayaki

Legumes, cogumelos e fatias de ﬁlet mignon, frango ou salmão,
dispostos sobre a panela de ferro untada com pouca manteiga
e cozida no próprio vapor.
Servido com molho PONZU e MOMIJIOROSHI.

Niku No Shogayaki

Gyukatsu

210

Verduras, tofu, shitake, itokon e fatias de ﬁlet mignon, cozidos
no caldo à base de shoyu.

Salmão ou Anchova grelhado com molho TARÊ (molho
à base de shoyu e mel).

Tonkatsu

Sukiyaki

98

São destaques o sushi e o sashimi, feitos com peixes e frutos do mar rigorosamente selecionados, o delicado
tempurá, os generosos sukiyaki e batayaki, além de especialidades como o filet mignon com molho de gengibre.
A cultura japonesa se expressa no Sushi Kiyo através da gastronomia, onde perfeição e apresentação são tudo
e revelando a seriedade com a qual, a família Watanabe recebe seus clientes e amigos.

Pares de Sushis Contemporâneos
Dyô

Temakis
22

Envolto em lâmina de salmão, coberto com salmão e
cebolinha picada.

Patricinha

22

Salmão maçaricado com molho tare e raspas de limão.

Dyô com Shimeji

24

Envolto em lâmina de salmão maçaricado, coberto com
shimeji temperado, cream cheese, gergelim, molho tarê
e farofa de massa ﬁna de tempura.

Dyô Pistache

26

Kani Kama ou Skin
Salmão ou Negui Salmão ou Spice Salmão
Atum ou Neguimá ou Spice Tuma
Camarão ou Camarão empanado ou Polvo
Massagõ
Uni ou Ikurá

20
22
24
28
38
45

Domburi
Katsu Don

52

Envolto em lâmina de salmão maçaricado, coberto com salmão
picado e pedaços de pistache, cream cheese e molho tarê.

Sobre o arroz japonês dispõem-se o lombo à milanesa, rodelas
de cebola, cebolinha e ovo batido temperado com shoyu.

Spice Salmão

Gyukatu Don

22

Salmão e cebolinha picada com molho thai picante.

Spice Tuna

26

Hot Roll

Sobre o arroz japonês dispõe-se o ﬁlet mignon à milanesa,
rodelas de cebola, cebolinha e ovo batido temperado com shoyu.

Ten Don

Atum e cebolinha picada com molho thai picante.

40

65

65

Sobre o arroz japonês dispõe-se tempura temperado com
shoyu, nabo ralado e gengibre ralado.

Frito na massa de tempura, servido com molho tarê.

Oyako Domburi
Uramaki
Também conhecido por califórnia roll, são rolinhos recheados
com peixe cru, kani-kama e pepino, cortados em oito pedaços.

Uramaki ou Uramaki Skin
Uramaki camarão
Uramaki especial

40
52
58

52

Sobre o arroz japonês dispõe-se molho à base de shoyu com
pedaços de frango, rodelas de cebola, cebolinha em tiras e ovo
batido.

O Mestre Watanabe, desenvolveu uma linha especial de Combinados que integram a primorosa culinária japonesa
com os sabores do Brasil. Assim procuramos agradecer aos nossos ancestrais e agradar aos nossos comensais.

Udon

Lamens

Macarrão de trigo japonês com caldo à base de KATSUOBUSHI
(lascas de peixe seco) e alga, temperado com shoyu.
Há uma série de variações do udon que são conhecidos
conforme os ingredientes acrescentados ao macarrão.

Caldo caseiro temperado com shoyu, no qual colocamos
macarrão japonês cozido, fatias de lombo cozido, omelete,
tikuwa, kamaboco, broto de feijão, espinafre japonês e cebolinha.

Su Udon

49

Tanuki Udon ou Kitsune Udon

52

.

Tempura Udon

68

Nabeyaki Udon

68

Wantan Men

49

Consultar

Preparado com o mesmo caldo e tempero do Lamen,
acrescentamos ao macarrão japonês, bolinhos de wantan
recheados com lombo moído e guarnecidos com fatias de lombo,
omelete, tikuwa, broto de feijão, kamaboco, espinafre japonês e
cebolinha.

Wantan Soup

Consultar

Como o próprio nome diz é uma sopa de wantan. Preparado
com o mesmo caldo e os mesmos ingredientes do Lamen.

Soba
Macarrão de trigo sarraceno japonês com caldo à base de lascas
de peixe seco (KATSUOBUSHI) e alga, temperado com shoyu.
Há uma série de variações do soba que são conhecidos
conforme os ingredientes acrescentados ao macarrão.

Kake Soba ou Zaru Soba

49

Tanuki Soba ou Kitsune Soba

52

Tempura Soba ou Tenzaru Soba

68

Hiyashi Chuka

68

Prato recomendado no verão, por se tratar de um macarrão
gelado, mas que pode ser degustado em qualquer época,
é levíssimo e rico em vitaminas. Macarrão japonês, servido
com tiras de pepino, omelete japonês, tomate, vagem, broto
de feijão, cenoura, couve ﬂor, temperado com shoyu suave e
pouco óleo de gergelim.

Hiyashi Somen

49

Macarrão japonês gelado, servido com caldo gelado à base de
shoyu, katsuobushi e algas, temperado com gengibre e cebolinha
picada.

Champon

68

Criado por um chef japonés de Nagasaki em homenagem ao
amigo chef chines.

Os acompanhamentos sugeridos são o sakê, nacional ou importado, servido quente ou frio, cerveja brasileira ou
japonesa bem gelada ou o onipresente chá verde.
.
Agradecemos a sua visita e desejamos que aprecie nossa culinária e a nossa hospitalidade.

Bebidas

Sobremesas
Anmitsu

30

Gelatina japonesa com calda de caramelo, coberto com AZUKI
(feijão doce) e sorvete de creme, decorado com frutas da
estação.

Tempura de Sorvete

32

Carolinas recheadas com sorvete de creme, frita na massa de
tempura, polvilhada com açúcar e servidas com calda de
chocolate ou framboesa.

Creme de Papaia

20

Frutas da Estação

10

Papaia, abacaxi, melão, entre outras

Petit Gateau
Bolinho de chocolate com casca crocante e
recheio cremoso servido com sorvete de creme

Refrigerantes
Coca-Cola, Coca-Cola zero
Guaraná, Guaraná zero
Soda, Soda zero
Tônica,Tônica zero
H2O limão
Citrus, Citrus light
Ice Tea Limão ou Pessego
Água mineral sem gás / com gás

7
7
7
7
9
7
8
6

Sucos
Laranja / Limão ou Limonada Suissa
Abacaxi / Melão ou Melancia
Morango

10
13
15

Cervejas

18

Original ou Serramalte
Bohemia ou Heineken ou Kirim long neck

18
15

Caipirinhas
Vodka Smirnoff
Vodka Smirnoff com frutas
Cachaça 51
Cachaça 51 com frutas
Sake
Sake com frutas

30
35
22
28
30
35

Sakes
Azuma Kirim
Takashimizu
Japonês Especial

28
40
45

