Pedidos para take-out no 3541-0020 ou via whatsapp no 98102-0951
Delivery exclusivamente através do iFood

- entradas –
Nasu No Missô
Esta entrada surpreende as pessoas, inclusive jornalistas, que acabaram
dando lhe destaque em várias publicações. A berinjela é frita, e depois
servida com uma pasta de missô com mirim (sakê licoroso), gergelin e
cebolinha. Uma verdadeira Umami-bomb!!!
R$ 19,00

Gyoza (ou Jiaozi)
Pastéis orientais de carne de porco e legumes, grelhados, acompanhados
de molho chino. Porção com 5 unidades.
R$ 25,00

Rolinho Primavera c/2 ou 4 unidades
Pastel frito com recheio de legumes, molho agri-doce à parte.
R$ 17,00 ou R$ 25,00

- noodles Yakisoba (de Frango, de Carne, ou Misto)
Nosso yakisoba é uma receita bem tradicional chinesa, onde o macarrão
tipo talharim é cozido e depois frito (sim, frito!). Sobre ele é despejada a
cobertura de carnes salteadas com legumes (repolho roxo, cenoura, brócolis
e repolho branco) ao shoyu e finalizado com óleo de gergelin.
R$ 39,00 a 43,00

- carnes Costelinha Da Fen
O prato leva o nome de Dona Fen, mãe de nosso chef, que tinha este prato
no cardápio de seus restaurantes (o Taiwan e o Fon Min), pelo qual os
clientes perguntam até hoje. Tiras de carne suína frita e salteada em molho
agri-doce de shoyu com alho, gengibre e cebolinha, com um toque
aromático de pimenta (pouco picante).
R$ 49,00

Carne Com Brócolis
Carne desfiada refogada ao shoyu com buquetzinhos de brócolis e rodelas
de cenoura. Adoramos!!!
R$ 49,00

Carne Desfiada Acebolada
Dos mais tradicionais pratos de cozinha chinesa, a clássica e perfeita
combinação de carne bovina e cebola puxados no shoyu!
R$ 49,00

- frango General Tso
Se você já comeu comida chinesa nos Estados Unidos, então certamente
provou este prato! Cubos de frango empanados, salteados num molho agridoce de shoyu com alho, gengibre e cebolinha, e toque aromático de
pimenta (pouco picante). Sensacional, seu próximo prato favorito!!!
R$ 45,00

Frango Ao Curry
Frango xadrez salteado com legumes (brócolis, cenoura e cebola) ao molho
leve de curry. Uma explosão de sabores!!!
R$ 39,00

Frango Agri-doce
Frango xadrez empanado, no molho agri-doce, com cebola, cenoura,
pimentão e abacaxi. Sim, o abacaxi fica ótimo e faz muuuita diferença! (Para
delivery o molho via à parte, devendo ser despejado sobre o frango
empanado.)
R$ 39,00

Frango Xadrez Com Amendoim
Frango xadrez com pimentão, cebola e amendoim. Um clássico!
R$ 39,00

- diversos Chop Suey (de Legumes, de Frango, ou de Carne)
Legumes salteados (repolho branco, cenoura, cebola, pimentão, repolho
roxo) ao shoyu com um toque de óleo de gergelin.
R$ 33,00 a 39,00

- acompanhamentos Arroz Branco
Arroz branco cozido (sem tempero).
R$ 16,00

Arroz Colorido
Arroz frito com ovos, cenoura e cebolinha (vegetariano).
R$ 25,00

Arroz Com Carne Ao Shoyu
Arroz frito com carne, cenoura, ovos, cebolinha e shoyu.
R$ 29,00

-🥂🍷 adega ■

espumante Chandon Brut, $159

■

espumante Fausto Brut, $129

■

espumante Casa Perini Brut, $89

■

espumante rosé Sospirolo Brut, $149

■

sakê Jun Daiti, $89

■

vinho branco Dona Florência Sauvignon Blanc, $89

■

vinho branco Chacabuco Torrontés, $99

■

vinho branco Quereu Chardonnay, $129

■

vinho rosé português Mateus, $79

■

vinho tinto Dona Florência Cabernet Sauvignon, $89

■

vinho tinto Cantarera Tempranillo, $99

■

vinho tinto Robertson Pinotage, $129

■

vinho tinto Tilia Malbec, $159

- 🍻🍺 cervejas □

Heineken long-neck, $12

□

Combo de Heineken (5 grfs), $48

□

Sol long-neck, $10

□

Combo de Sol (5 grfs), $39

- 🥛 bebidas não-alcoólicas ●

Mate 2Gather, $9,90

●

Água mineral Crystal VIP com/sem gás, $6

●
Refrigerante lata 310 ml (Coca, Coca Zero, Fanta Guaraná, Schweppes Citrus,
Schweppes Tônica), $6.50
●

Energético Monster, $15

