


Temos como missão levar aos clientes uma experiência única 

com o melhor da cozinha oriental e peruana, a cozinha Nikkei, 

união de duas culturas antigas: a peruana e a japonesa. É uma 

cozinha de fusão, moderna, sofisticada, com infinitas possibili-

dades. Um mundo novo cada vez mais explorado e surpreen-

dente.

Essas características orientam nossas inspirações para poder 

encantar todos os que nos visitam. Temos o privilégio de repro-

duzir esta arte para as pessoas da nossa região e para viajan-

tes de todo o mundo, trazendo cultura e sabores para a mesa.

Além da culinária única o restaurante também oferece uma in-

crível carta de coquetéis, com criações autorais e clássicos que 

marcam a casa desde sua abertura.

O ambiente íntimo, acolhedor, sofisticado e cosmopolita, combi-

nado com a experiência da cozinha Nikkei, cria uma atmosfera 

de harmonia única, uma conversa entre os sentidos.

cardápio 

elaborado pelo

chef peruano 

amaru

marque o nuu nikkei e apareça em nossas redes sociais



C O M B O S

combo nikkei    
• Uramaki romi passion (10 cortes) • Uramaki nikkei nuu (10 cortes) 
• Uramaki saltiadito (10 cortes) • Uramaki sweet missô (10 cortes) 

120

combinado família  
• Uramaki filadélfia (10 cortes) • Sashimi salmão (10 cortes)

• Sashimi atum (5 cortes) • Sashimi peixe branco (5 cortes)

• Niguiri salmão maçaricado (10 unidades) • Batera Spicy Tuna (10 cortes)

Uramaki Hot Roll (10 cortes) • Manjar peruano (2 unidades) 
199

combinado especial 2 pessoas

• Carpaccio de salmão com azeite trufado (7 cortes) 
•Uramaki filadélfia especial (10 cortes) • Niguiri atum trufado (dupla)

• Niguiri salmão trufado (dupla) • Niguiri vieira trufado (dupla)

Uramaki hotroll (10 cortes) + 1 Manjar peruano
150

quarentena de salmão
• Uramaki filadelfia (10 cortes) • Sashimi salmão (10 cortes)

• Batera salmão (10 cortes) • Niguri salmão (10 cortes)
99

combinado de salmão
• Uramaki filadelfia (10 cortes) • Batera salmão (10 cortes)

• Niguiri salmão com raspas de limão siciliano (dupla)

• Niguiri salmão selado com geregelim (dupla)

69,90

salmão + atum
• Sashimi salmão (5 cortes) • Sashimi atum (5 cortes)

• Niguri salmão (3 cortes) • Niguri atum (3 cortes)

54

combinado filahot
• Uramaki filadelfia (10 cortes) • Uramaki hot roll (10 cortes)

54

uramaki + guioza    
• Uramaki filadelfia (10 cortes)

• Guioza do sul (recheada com camarão, shitake e cebola caramelizada ao 
molho de pimenta peruana) (6 unidades)

60



E N T R A D A SF R I A S

ceviche peruvian classic   
Peixe branco, cebola roxa, coentro e pimenta ao leite de tigre. 

Finalizado com batata doce e milhos peruanos. 
30

ceviche salmão thai                
Salmão, pepino, cebolinha e quinoa crocante ao chutney NUU. 

Finalizado com harusame 

32

tiradito tropic                
Lâminas de salmão e coco crocante ao molho NUU passion.

25

tartar nikkei       
Tartar de salmão ao molho sweet spicy missô e abacate, finalizado 

com quinoa crocante. Acompanha chips de guioza.
40

carpaccio de salmão trufado  
Lâminas de salmão, azeite trufado e flor de sal.

32

carpaccio de vieira trufado
Lâminas de vieiras, azeite trufado e flor de sal.

35



romi passion       
Recheio de camarão empanado, queijo cremoso, pepino japonês. Por fora 
lâmina de salmão ao molho NUU Passion. Finalizado com raspas de limão 

siciliano.
32

inka spicy tuna                   
Recheio de tartar atum spicy. 

Por fora lâmina de atum selada e quinoa crocante. 
28       Temaki  25

mignon saltiadito                   
Recheio de shitake cozido, cebolinha e queijo cremoso. Por fora lâminas de 
mignon seladas ao molho de pimenta panka peruana. Finalizado com batata 

crocante.
40

nikkei nuu                    
Recheio de camarão empanado, abacate e queijo cremoso. 

Por fora lâminas de atum ao molho huancaína. 
30

sweet missô                    
Recheio de tartar de salmão. Por fora lâmina de salmão, 

fatias de limão e molho sweet missô. 
30      Temaki  26

filadelfia special         
Recheio de salmão e queijo cremoso. 

Por fora lâmina de salmão selado, massagô e cebolinha
30

hot roll   
Empanado com recheio de salmão, abacate e queijo cremoso. 

Finalizado com teriyaki artesanal.
26,40

filadelfia         
Recheio de salmão e queijo cremoso. Finalizado com gergelim.

24

M A K I S



S U S H IB A R

DUPLAS ESPECIAIS

niguiri salmão trufado       
Salmão selado, cebolinha, massagô e trufa negra. 

20

niguiri atum trufado                 
Atum, massagô e trufa negra. 

20

niguiri vieira trufada                  
Vieiras seladas, cebolinha, massagô e trufas negras.

28

niguiri barriga de salmão                    
Barriga de salmão maçaricada e raspas de limão siciliano. 

22

jo foie gras
Jo de atum, foie gras selado e teriyaki artesanal.

28

nuu especial   
Salmão selado, mel trufado, ovo de codorna, ikura e flor de sal.

30

atum e foie     
Atum, foie gras, teriyaki artesanal e flor de sal.

32



CLÁSSICOS • 10 CORTES

salmão
42

atum      
42

ESPECIAIS • 5 CORTES

salmão   
Sashimi salmão selado finalizado com azeite trufado. 

28

atum   
Sashimi atum selado finalizado com azeite trufado. 

28

S A S H I M I S



guioza do sul                     
Recheadas com camarões ao wok, shitake e cebola caramelizada. 

Acompanha molho chupe. 
36

mignon salteado nikkei                     
Cubos de filet mignon salteado na wok com legumes e molho Nikkei. 
Acompanha massa udon japonesa ao molho de pimenta peruana. 

uma pessoa  50  duas pessoas  90

sakana nuu           
Arroz cremoso com pasta de pimenta amarela peruana, shitake e 

queijo parmesão. Acompanha proteína de sua escolha.

salmão                 

uma pessoa 60  duas pessoas  110

peixe branco                 

uma pessoa 55  duas pessoas  100

atum                 

uma pessoa 60  duas pessoas  110

polvo                 

uma pessoa 70  duas pessoas  130

arroz chaufa peruano           
Arroz salteado na wok com ovo, cebolinha, moyashi, gergelim e shoyu.

Acompanha proteína de sua escolha.

mignon                 

uma pessoa 50  duas pessoas  90

salmão                 

uma pessoa 60  duas pessoas  110

atum                 

uma pessoa 60  duas pessoas  110

peixe branco                 

uma pessoa 50  duas pessoas  90

Q U E N T E S
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