Palavra em Japonês cuja tradução, em Português, é RIO.
De suas águas ﬂui muita vida alimentando as plantações
da matéria prima mais consumida no Japão, o ARROZ (GOHAN)!
Queremos que os sabores e todo o conforto que planejamos
neste ambiente ﬂuam como as águas de uma nascente eterna
e suave, proporcionando satisfação e momentos inesquecíveis a cada
um de nossos clientes.
Akaki, Marcos
(Chef KAWA)

SQUID FURAY

OTOSHI

Anéis de lula importada empanados em crunch de Panko
com molho de maionese levemente apimentado.
28

Delicada entrada preparada pelo Chef como boas vindas
aos nossos clientes!
12

SUNOMONO
Finas lâminas de pepino japonês temperadas com vinagre
de arroz e calda de lichia.
14

EDAMAME
Tradicional soja verde cozida no vapor e ﬁnalizada com
ﬂor de sal.
18

GUIOZA

CARPACCIO:
SALMON
Finas fatias do preferido nacional com tempero
cítrico, zest de limão siciliano e azeite de oliva
ﬁnalizadas com ﬂor de sal.
29

TRUFFLE SALMON
Carpaccio de salmon com azeite de trufas negras. 37

Trouxinhas de massa oriental recheadas com legumes
cozidas à vapor e ﬁnalizadas em queima de chapa.
19
Opções:
- LEGUMES
- LEGUMES E PERNIL

Finas fatias temperadas com molho ponzu à base de
shoyu japonês e gengibre ﬁnalizadas com ﬂor de
sal.
36

SHIMEJI

POLVO

Pequenos cogumelos tradicionais puxados na wok e
ﬁnalizados na chapa com manteiga, shoyu e sake.
26

Finas fatias de polvo espanhol com tempero cítrico
ﬁnalizadas com curry japonês.
45

SHITAKE

ROBALO

Grandes cogumelos tradicionais puxados na wok e
ﬁnalizados na chapa com manteiga, shoyu e sake.
28

Finas fatias desse peixe branco incomparável, suave
e macio, temperadas com molho ponzu e ﬁnalizadas
com momiji oroshi, dedo de moça e nabo ralado. 26

BEANS TEMPURÁ
Empanado de vagem, teriyaki e crispy de shimeji (servido
como aperitivo na região de Kanto - Japão). 22

ATUM

ANCHOVA NEGRA
Finas fatias desse saboroso peixe encorpado, que
agrada os paladares mais reﬁnados, temperadas
com suave molho tradicional ponzu.
32

TAKAKI CUBE

TOGAWA ESPECIAL

Cubos de peixe temperados em marinada oriental
levemente adocicada, cebola roxa, cebolinha, óleo de
gergelim torrado, tomate cereja ﬁnalizados com furikake
japonês.
Opções:
- SALMON 27 - PEIXE BRANCO
28
- ATUM
31 - MIX (robalo, atum e salmon)
35

Sashimi semi grelhado em crosta de gergelim torrado com
incomparável sabor ﬁnalizado em um suculento tempero
de shoyu japonês, cebola roxa, azeite de oliva e massago
orange em duas versões de pescado a seu critério.
Opções:
ATUM
44
SALMON
40

ENDÍVIA ISHIKARI

CEVICHE TRADICIONAL PERUANO
Temperado ao leche de tigre, cubos de peixes de sua
preferência, acompanhado de chips de batata doce,
azeite de oliva e quinoa crocante.
Opções:
- SALMON 29 - PEIXE BRANCO
26
- ATUM
39 - MIX (robalo, atum, salmon e polvo) 48

CHICKEN ORANGE SALAD
Peito de frango empanado em cubos temperado em
molho cítrico agridoce, gengibre e shoyu japonês, servido
sobre folhas verdes selecionadas (alface americana, cebola
roxa e brotos).
18

Canoas de endívias grelhadas cobertas com cubos de
salmon temperados com cítrico de limão siciliano, massago
de wasabi e vieiras.
35

USSUZUKURI MICHA
Finas fatias de haddock defumado temperadas com alho
tostado, azeite de oliva, raspas de limão siciliano e caviar
de mujjol.
56

USSU ARAKAWA

KAWA GREEN

Trio dos peixes mais vendidos! Nesta opção você pode
variar e compartilhar três tipos de peixe no mesmo prato...
SALMON/ATUM/PEIXE BRANCO servidos em ﬁnas fatias
temperadas com azeite, raspas de limão siciliano, sriracha
e ﬂor de sal.
53

Salmon grelhado em crunch de Panko e Parmesão com
seleção de folhas e brotos.
29

SALMON CRUNCH
Você desfrutará de uma explosão de sabores e temperatura
ao mesmo tempo! Salmon empanado em Panko com
topping de cream cheese e salmon picado com cebolinha
temperado com tenriyaki e gergelim torrado.
56

EBI RIOS
Camarões empanados em massa crunch envoltos em
tiradito de salmon temperados com tabasco, ﬁnas fatias
de limão Taiti, teriyaki, cebolinha e gergelim torrado
(6 unidades).
44

ROCK SHRIMP
Muito apreciado nos melhores restaurantes japoneses de
São Paulo, conﬁra... Camarão empanado em crunch de Panko,
molho à base de massago, sriracha e maionese levemente
apimentada, ﬁnalizado com cebolinha.
58

HARA FUJI

SEQUÊNCIA EDO
Niguiris especiais de tirar o fôlego!
Um par de salmon selado ao alho, azeite e gergelim.
Um par de atum com foie gras, teriyaki e ﬂor de sal.
Um par de barriga de salmon selada, trufas, massago,
cebolinha e ﬂor de sal.
64

SEQUÊNCIA KANDA
Para degustar de olhos fechados!
Um par de vieira canadense trufada.
Um par de King Crab butter shoyu.
Um par de camarão ao cítrico salt.

Sashimi da parte mais nobre do salmon (Barriga de
salmon), raspas de limão siciliano servido em pedra de sal
rosa do Himalaia.
37

TOYO CRAB
Sashimi de patas de King Crab, cítrico, ﬂor de sal,
acompanhado de molho de massago e maionese
levemente apimentada.
81

KAWA HI
Vieiras ﬂambadas na casca temperadas em shoyu japonês,
manteiga sea food, cebolinha e sake.
43
87

KAWA TESHIO
Fatias de atum semi grelhado temperadas com azeite de
manjericão, furikake japonês e shoyu.
43

KAWA GOLD TARTARE
Iguaria composta de salmon e atum servida em um prato
gelado, que você mesmo prepara seu ﬁngerfood com
algas crocantes e uma incrível combinação de
acompanhamentos. Delicie-se!!!
67

SHAKE ABURI
Sashimi de salmon semi grelhado com azeite trufado, ovo
de codorna selado, trufas, cebolinha e massago.
59

KAWA SHITOSE
Sashimi de salmon semi grelhado marinado no misso
agridoce, gergelim torrado, nori em conserva e topping
de cebolinha e massago.
39

TONEGAWA
Sashimi de salmon em montagem de ﬂor ﬁnalizado com
palha de batata doce crocante, azeite de oliva, shoyu
japonês, La-yu, raspas de limão siciliano, quinoa crunch e
gergelim torrado.
45

As ROBATAS são tradicionais grelhados orientais, bastante consumidas
no Japão pela sua leveza, delicadeza de sabores, originalidade e frescor
de ingredientes. São preparadas cuidadosamente em GRILL de ferro
fundido bem à frente de nossos olhos, proporcionando uma atmosfera
de sons e cheiros apetitosos. A exposição ao calor em brasas limpas e
isentas de fuligens, proporciona um grelhado de sabor único, delicioso
e de grande suculência.

TRADICIONAIS:
CHICKEN (YAKITORI)
Sobrecoxa desossada levemente agridoce cortada
em cubos, marinada no shoyu, gengibre e sake.
13

SALMON YAKI
Cubos de salmon marinados em shoyu, gengibre
e sake.
27

SHIROMI FISH

VEGANAS:

Cubos de peixes da estação marinados em infusão
de cogumelo japonês e caules de legumes para
aromatizar.
25

As robatas veganas são elaboradas com vegetais
selecionados no seu maior estado de frescor. Neste preparo,
o ponto de cocção é um fator muito importante sendo
controlado para preservar os nutrientes.

FILÉ AO GRILL
Cubos de ﬁlé mignon ao alho e óleo.

19

PICANHA YAKI
Miolo de picanha levemente grelhada e regada ao
molho ponzu do Chef.
23

FRUTOS DO MAR:
IKA YAKI
Anéis de lula calamaris pinceladas em manteiga sea
food e ﬁnalizadas com ﬂor de sal.
29

MURAI YAKI
Mexilhões frescos pincelados em molho levemente
apimentado e agridoce, shoyu, gengibre e manteiga
sea food ﬁnalizados com cebolinha e ﬂor de sal. 24

CRAB YAKI
Pata de caranguejo gigante grelhada na manteiga
sea food e shoyu.
82

LOBSTER YAKI
Cubos de cauda de lagosta pincelados com molho
shoyu, gengibre e sakê ﬁnalizados com cítrico de
limão siciliano e manteiga sea food.
53

EBI YAKI
Camarões grelhados em manteiga sea food
pincelados em alho e ﬁnalizados com ﬂor de sal. 49

SCALLOPS YAKI
Vieiras pinceladas com manteiga sea food ﬁnalizadas
com ﬁo de azeite trufado, ﬂor de sal e zest de limão
siciliano.
64

BATATA BOLINHA
BRÓCOLIS
13
PIMENTÃO
9
BATATA DOCE
6
ALHO PORÓ
5
ABOBRINHA
4
BERINJELA
4
PALMITO PUPUNHA
SHITAKE
17
CEBOLA
4
COUVE-FLOR
13
SHIMEJI
16
ALHO
8
QUIABO
11
ASPARGO
19

9

12

GRILL MATE:
TOMATE GRILL
Tomates cereja grelhados, cebola, bacon e cubos de
shoulder beef angus.
40
CHICKEN GRILL
Medalhões de frango com tiras de bacon grelhados ao
teriyaki.
12
SHELLKON
Vieiras com tiras de bacon pinceladas com alho e óleo e
ﬂor de sal.
28

POSHI
Batatas bolinha com shimeji grelhadas na manteiga
acompanhadas de salsa, maionese e molho teriyaki. 15
TOMACHEESE
Tomates cereja grelhados com cubos de queijo coalho
ﬁnalizados com azeite de manjericão.
7

(8 PEÇAS)-RECHEIOS ESPECIAIS ENROLADOS EM ALGA MARINHA COM ARROZ APARENTE.

URA CALIFÓRNIA TRADICIONAL
Manga, pepino, kani e maionese.

16

URA SALMON PHILADELPHIA
Salmon, pepino, cream cheese e cebolinha.

20

URA TUNA FIRE
Atum, cebolinha, sriracha ou tabasco, ovas de massago e
maionese.
23
URA SALMON FIRE
Salmon, cebolinha, sriracha ou tabasco e maionese.

20

URA FUNNY ROOL
Salmon picado na ponta da faca, cebolinha, maionese, crispy
de tempurá coberto de salmon e teriyaki.
33
URA SHIMEJI ESPECIAL
Shimeji, cebolinha, coberto de salmon selado e teriyaki. 22
URA EBI WOW
Camarão empanado, pepino, maionese, coberto de ovas de
massago, gergelim e teriyaki.
35
URA VEGAN ROLL
Asapargo grelhado, tomate seco, ﬁnas tiras de pepino, azeite
de oliva, zest de limão siciliano e gergelim.
19

URA FOIE GRAS
Recheado de Salmon, cebolinha delidacamente picada,
coberto com uma camada de salmon selado, foie gras
maçaricado, creme balsâmico e ﬂor de sal.
39
URA KING CRAB
Patinhas de King Crab desﬁadas, cozidas em banho maria,
cebolinha, pepino, ovas de massago, maionese e gergelim. 59
URA CRAB MUST
Patinhas de King Crab desﬁadas, cebolinha, pepino, maionese,
cobertas com uma camada de salmon e teriyaki.
57
URA BEEF ROLL
Tiras de ﬁlé mignon grelhadas em molho shoyu japonês,
cebolinha grelhada na manteiga, gengibre, sriracha e
maionese de ervas.
29

(8 PEÇAS) - ENROLADOS FINOS COM ALGA APARENTE (ARROZ E UM RECHEIO)

SALMON (SHAKEMAKI)
21
ATUM (TEKKAMAKI)
23
PEPINO (KAPPAMAKI)
17
SHISSO UME (UMEMAKI)
17
MAGURO NEGUI (TEKKA ESPECIAL)
SHINKOMAKI(NABO EM CONSERVA)
EBIMAKI (CAMARÃO COZIDO)
25
KANIMAKI (STICK DE KANI)
15

23
12

(5 PEÇAS) - ENROLADOS EM ALGA APARENTE COM ARROZ E RECHEIOS VARIADOS

FUTO SHAKE
Salmon, cebolinha, pepino, alface, cream cheese e gergelim. 14

FUTO JAPAN
Pepino, omelete japonês, kampio, gengibre, vagem, cenoura e
soboro.
12
FUTO EBI
Camarão empanado, salmon, pepino, cebolinha, maionese,
cream cheese e teriyaki.
22
FUTO AMÉRICA
Salmon grill, cebolinha, maionese, sriracha, pepino, gergelim,
cream cheese e teriyaki.
18

(SUSHI EMPANADO - PORÇÃO)

HOT SHAKE
Enrolado de alga, arroz, salmon empanado em massa Panko
com topping de salmon e cebolinha (5 peças).
22
HOT PHILADELPHIA
Enrolado de alga, arroz e salmon empanado em massa Panko
com topping de cream cheese e teriyaki (5 peças).
20
HOT TEMPURÁ
Enrolado de alga com ﬁna camada de salmon recheado de arroz
e kani empanados em massa de tempurá ﬁnalizado com
cebolinha, teriyaki e gergelim (5 peças - Futomaki).
28
HOT EBI TEMPURÁ
Enrolado de alga com ﬁna camada de salmon recheado de arroz
e camarão empanados em massa de tempurá ﬁnalizado com
cebolinha, teriyaki e gergelim (5 peças - Futomaki).
34

(NIGUIRIS E ROLLS)

KAWA NAMI TRADICIONAL
2 niguiris de salmon / 1 niguiri de atum / 1 niguiri de peixe
branco/ 1 niguiri de camarão/ 1 jyo de salmon / 4 hossomakis/
4 uramakis (14 peças).
64
KAWA JO TRADICIONAL
2 niguiris de salmon / 2 niguiris de atum / 2 niguiris de peixe
branco / 2 niguiris de camarão / 2 jyos de salmon / 2 jyos de
ovas de massago / 8 hossomakis / 8 uramakis (28 peças). 110
KAWA TOKU-JO TRADICIONAL
3 niguiris de salmon / 3 niguiris de atum / 3 niguiris de peixe
branco / 3 niguiris de camarão / 3 jyos de salmon / 3 niguiris
de polvo / 3 jyos de ovas de massago / 8 hossomakis /
8 uramakis / 8 baterás (45 peças).
197

KAWA NAMI COMBINADO
3 sashimis de salmon / 3 sashimis de atum / 3 sashimis de
peixe branco / 1 niguiri de salmon / 1 niguiri de atum / 1 niguiri
de peixe branco / 1 niguiri de camarão / 1 jyo de salmon /
4 hossomakis / 4 uramakis (22 peças).
84
KAWA JO COMBINADO
5 sashimis de salmon / 5 sashimis de atum / 3 sashimis de
peixe branco / 3 sashimis de polvo / 2 niguiris de salmon /
2 niguiris de atum / 2 niguiris de peixe branco / 2 niguiris de
camarão / 2 jyos de salmon / 2 jyos de ovas de massago /
8 hossomakis / 8 uramakis (44 peças).
160

KAWA TOKU-JO COMBINADO
5 sashimis de salmon / 5 sashimis de atum / 5 sashimis de
peixe branco / 5 sashimis de polvo / 5 sashimis de peixe
da estação / 3 niguiris de salmon / 3 niguiris de atum /
3 niguiris de peixe branco / 3 niguiris de camarão / 3 niguiris
de polvo / 3 jyos de salmon / 3 jyos de ovas de massago /
8 hossomakis / 8 uramakis / 8 baterás (70 peças).
258

(5 FATIAS À SUA ESCOLHA) - CORTES TRADICIONAIS DE PEIXES E FRUTOS DO MAR

SASHI SALMON
23
SASHI BARRIGA DE SALMON
SASHI ATUM
29
SASHI ATUM TORÔ*
41
SASHI ROBALO
14
SASHI OLHETE
18
SASHI BONITO
15
SASHI PARGO
14
SASHI VIEIRA
63
SASHI LULA
18
SASHI CRAB
65
SASHI ANCHOVA NEGRA
SASHI LAGOSTA
44
SASHI KANI
12
SASHI CAMARÃO
31
SASHI WAGYU
43

25

KAWANIGUI BARRIGA DE SALMON SELADO
Gergelim e raspas de limão siciliano.
16
KAWANIGUI BARRIGA DE SALMON SELADO GARLIC

19

KAWANIGUI BARRIGA DE SALMON SELADO AZEITE TRUFADO

Trufas, ovas de massago, cebolinha e ﬂor de sal.

23

KAWANIGUI TUNA AND PORK BELLY
Atum selado com panceta defumada, teriyaki, cebolina e ﬂor
de sal.
18
KAWANIGUI ATUM FOIE GRAS
Niguiri de atum com foie gras selado com teriyaki e ﬂor
de sal.
35
KAWANIGUI VIEIRA CANADENSE
Selado com azeite trufado com topping de trufas, ovas de
massago, cebolinha e ﬂor de sal.
30
KAWANIGUI KING CRAB
Selado em manteiga trufada com topping de maionese
levemente picante de massago.
35

27

KAWANIGUI IKA
Sushi de lula escaldada, frisada para melhor absorção dos
temperos com topping de zest de limão siciliano.
22
*SUJEITO À DISPONIBILIDADE
CONSULTE O GARÇOM

(PAR) - NIGUIRI TRADICIONAL JAPONÊS COM ÉLAN DE TEMPEROS CONTEMPORÂNEOS

KAWANIGUI BARRIGA DE SALMON
Com raspas de limão siciliano.
16

KAWANIGUI KAWA-GO
Niguiri de anchova negra empanada em massa de tempurá
com mel trufado e sancho.
21
KAWANIGUI EBI-KIN
Niguiri de camarão cozido com a sua cauda levemente
empanada em massa de tempurá, topping de sumo de limão
siciliano e ﬂor de sal.
22

KAWANIGUI UNAGUI-CHO
Niguiri de enguia japonesa
kabayaki levemente agridoce.

grelhada em tempero
44

KAWANIGUI TAKO CURRY
Sushi de polvo cozido em técnica japonesa com
topping de sumo de limão Taiti, azeite de oliva e curry
japonês.
23
KAWANIGUI WAGYUHAM
Niguiri de wagyu com shitake grelhado, topping de
gengibre ralado, pimenta biquinho e cebolinha.
19
KAWANIGUI STEAK AND QUAIL EGG SUSHI
Fatia de wagyu selada com topping de omelete de ovo
de codorna, ﬁnalizado com azeite de ervas e ﬂor de
sal.
32
KAWANIGUI TAMAGO YAKI NIGUIRI
Omelete no estilo japonês temperado com ovas de
massago black e azeite trufado.
37

NIGUI TUNA (Atum)
15
NIGUI FAT TUNA (Atum gordo)*
18
NIGUI BLUE FIN TUNA (ATUM IMPORTADO)*
33
NIGUI SALMON (SALMON CHILE)*
13
NIGUI SALMON DO ALASKA (SALMON SELVAGEM)* 15
NIGUI SEA BASS (ROBALO)
12
NIGUI HORSE MACKEREL (CARA PAU)
11
NIGUI BUTTER FISH (ANCHOVA NEGRA)
13
NIGUI RED SNAPPER (PARGO)
13
NIGUI COBIA (BEIJUPIRÁ)
19
*SUJEITO À DISPONIBILIDADE
NIGUI HOKKIGAI (MOLUSCO)
24 CONSULTE O GARÇOM

NIGUI AMBERJACK (olho de boi)
23
NIGUI SKIP JACK (BONITO)
21
NIGUI YELLOW TAIL (OLHETE)
24
NIGUI SWORDFISH (PEIXE ESPADA)
12
NIGUI HORSETAIL (CAVALINHA MARINADA
VINAGRE)
12
MENU DEGUSTAÇÃO (INDIVIDUAL)
KAWA SLIM
Salada + Combinado + Robata day + Sobremesa.

NO

96

KAWA ESPECIAL
Entrada + Salada + Robata day + Combinado + Prato
Quente + Sobremesa.
191

CONE TRADICIONAL - (40gr • 80gr)

SALMON
Em cubos ou picado, cebolinha, cream cheese e maionese.
- 40 gr.
15
- 80 gr.
26
BARRIGA DE SALMON
Zest de limão siciliano.
- 40 gr.
16
- 80 gr.
27
CAMARÃO
Pepino, cebolinha, cítrico e maionese temperada.
- 40 gr.
22
- 80 gr.
39

VIEIRA
Cebolinha, cítrico, zest de limão siciliano e azeite trufado.
- 40 gr.
52
- 80 gr.
97
ATUM
Cebolinha, maionese, La-yu e shoyu japonês.
- 40 gr.
22
- 80 gr.
40
SPICE TUNA
Cebolinha, sriracha, ovas de massago e maionese.
- 40 gr.
22
- 80 gr.
40
SPICE SALMON
Cebolinha, sriracha, ovas de massago e maionese.
- 40 gr.
17
- 80 gr.
27
HOT SHRIMP MIDO SPECIAL
Empanado de camarão envolto em salmon recheado com
cream cheese e teriyaki.
- 40 gr.
26
- 80 gr.
43

TRADICIONAIS ESPECIAIS:
BOWLS - Iguaria de arroz japonês servida em ‘‘deep dish’’
coberto com opções variadas à sua escolha!!!
KATSUCHEESEDON
Bisteca de suíno empanada em massa Panko recheada
com queijo cremoso e topping de molho inglês ou
teriyaki à sua escolha.
32

TORIKATSUDON
Peito de frango empanado em massa Panko com topping
de molho inglês ou teriyaki.
34
TENDON
Tempurá de camarão empanado levemente agridoce com
molho especial à base de shoyu.
49
LAMEN
Tradicional caldo japonês, composto de macarrão de trigo
especial, com topping de legumes ﬁnalizados na wok
acompanhando de um delicioso lombo suíno cozido em iguarias
orientais por 8 horas.
Opções de caldo:
- SHIO (Sal)
39
- SHOYU (Molho de soja)
42
- MISSO (Pasta de soja)
45
SUKIYABEEF
Suculentas fatias de ﬁlé mignon com cebolas caramelizadas
em caldo encorpado e molho agridoce à base de shoyu.
32
BATAYAKI
Seleção de legumes salteados na manteiga, ﬁnas fatias de ﬁlé
mignon, com delicioso molho cítrico, toque de cebolinha fresca
e shoyu japonês.
30

TRADICIONAIS ESPECIAIS:
TEPPANYAKI - Tradicional seleção de legumes e proteínas
à sua escolha, grelhados em chapa de ferro fundido!!!
FILÉ MIGNON
36
PICANHA
41
WAGYU
110
SALMON
35
ROBALO OU PARGO
33
todos acompanham: Legumes,
missoshiro e arroz japonês .
FRUTOS DO MAR
98

BROWNED BUTTER, HONEY AND GARLIC
Salmon grelhado em browned butter, mel e alho negro
acompanhado de legumes ﬁnalizado na wok com óleo de
gergelim torrado.
42
MIX DE COGUMELOS
Seleção de cogumelos variados (shitake, shimeji e cogumelo
Paris).
48
YAKISOBA TRADICIONAL
Macarrão na chapa, com molho à base de shoyu e iguarias
orientais, além de legumes ﬁnalizados na wok.
Opções de proteínas:
- CARNE
39
- FRANGO
26
- MISTO DE CARNE E FRANGO 38 - FRUTOS DO MAR 96
YAKISOBA KAWA ESPECIAL
Diferente do tradicional, esse yakisoba é servido em uma cesta
de macarrão crocante com legumes na wok e proteína à sua
escolha, além do molho à base de shoyu e dashi. Esse delicioso
molho umidiﬁcará a massa deixando-a suculenta e crocante
ao mesmo tempo.
Opções de proteínas:
- CARNE
42
- FRANGO
29
- MISTO DE CARNE E FRANGO 44 - FRUTOS DO MAR 105

TORIMESHI
Arroz primavera com legumes e chicken ﬁnalizado na wok com
óleo de gergelim torrado.
15
BEEFMESHI
Arroz primavera com legumes e beef ﬁnalizado na wok com
óleo de gergelim torrado.
19
CRISPY RICE
Cubinhos de arroz prensados em fôrma japonesa empanados
e acompanhados com tartar de salmon. Temperados com
azeite e ervas.
44
RISOTTO LEMOM & SALT
RISOTTO LOBSTER

49

RISOTTO SHRIMP

46

19

PARA COMPLEMENTAR SUA DEGUSTAÇÃO OU ACOMPANHAR COMO ENTRADAS E PETISCOS

HARUMAKI (ROLINHO PRIMAVERA)
ANÉIS DE LULA AIOLI

16

28

FOOTLONG FRIES
Massa de batata especial frita em alta temperatura
temperada com azeite trufado e ﬂor de sal.
17
TODOS À BASE DE ARROZ ESPECIAL JAPONÊS KOSHIHIKARI

YAKIMESHI
Arroz primavera com legumes ﬁnalizado na wok com óleo de
gergelim torrado.
12

BRAISED PORK BELLY
Panceta de suíno cozida em baixa temperatura temperada em
molho oriental à base de shoyu, gengibre e agridoce.
29

BUTAMESHI
Arroz primavera com legumes e pernil ﬁnalizado na wok com
óleo de gergelim torrado.
15

EBISHIMJO
Trouxinhas de massa crocante empanadas e servidas com
molho cítrico - 5 unidades.
25

TEMPURÁ DE LEGUMES
TEMPURÁ MISTO

24

59

CROC KANI
Croquete à base de massa de batata recheado com kani e
cream cheese - 5 unidades.
23
CROC SALMON
Croquete à base de massa de batata recheado com salmon e
cream cheese - 5 unidades.
28
CROC EBI
Croquete à base de massa de batata recheado com camarão e
cream cheese - 5 unidades.
35
TEMPURÁ DE CAMARÃO

84
75

MEXILHÃO APIMENTADO

NIRÁ IKA (LULA E ALHO ORIENTAL)
NIRÁ (ALHO ORIENTAL)
EBI PANKO
HORENSÔ

26

91

TUNA BATERÁ - Atum picado temperado e coberto com
crispy de tempurá.
37
JYOs - Par de niguiris envoltos em peixe.
JYO SALMON
17
JYO ATUM
23
JYO PEIXE BRANCO
16
JYO ANCHOVA NEGRA
24
JYO ANCHOVA NEGRA E OVAS DE MUJJOL
JYO IKURA (OVAS DE SALMON)
42
JYO VIEIRA
51
JYO TUNA FOIE GRAS
60
JYO QUAIL EGG
52
JYO SALMON SELVAGEM
24
JYO SALMON SPICE
23
JYO TUNA SPICE
28
GUNKAN - Par de niguiris envoltos em tiras de nori.

12

KIMPIRÁ GOBÔ (BARDANA)

36

BATERÁ - Cubos de sushi prensados com recheios especiais
(8 unidades).
SALMON BATERÁ - Salmon picado temperado e coberto
com crispy de tempurá.
33

14

GUNKAN SHIMEJI
22
GUNKAN MASSAGO ORANGE
GUNKAN MASSAGO WASABI
GUNKAN ENGUIA
56
GUNKAN OURIÇO (1UNIDADE)
GUNKAN CRAB
27
39

SHISSO SALMON SPICE
SHISSO TUNA SPICE

50

38
38
41

38

TRADITIONAL DESSERTS

JÁ QUE NÃO PODEMOS DISPENSAR O TRADICIONAL...

A My Cake Factory apresenta quatro opções deliciosas de
sobremesas, com nomes japoneses, desenvolvidas para o KAWA.
KASSATO MARU
Em homenagem ao primeiro navio que, em 1908, transportou o
primeiro grupo de imigrantes japoneses para o Brasil, foi criada
esta sobremesa composta de brigadeiro de chocolate belga,
brigadeiro de colher belga e brownie, dentro de um barquinho
para compartilhar com pessoas especiais. Uma deliciosa
explosão de chocolates!!!
37
TAMAGO
A tradução literal da palavra Tamago é ‘‘OVO’’. Esta sobremesa
cria a réplica de um ovo frito. Feita com técnicas de gastronomia
molecular, a ‘‘CLARA’’ desta sobremesa é feita de doce de
coco e a ‘‘GEMA’’ é uma esfera de maracujá, que ‘‘explode’’,
sobre a ‘‘CLARA’’ provocando uma mistura de sabores.
28
SHINSEN’NA MATCHA
Camadas de bolo de Matcha intercaladas com cream cheese
frosting, polvilhadas com sementes de papoula e servidas em
uma ﬁna taça.
29
PAN PURIN
Delicioso pudim feito a partir de pedaços de pão, creme de
leite fresco, baunilha e canela, com duas opções de calda à sua
escolha (baunilha ou doce de leite). Acompanhado com sorvete
de creme.
26

PERA AO VINHO
Com creme inglês e lâminas de amêndoas.

22

CREAM AND FRUITS CUP
Creme de gengibre e gelatina de frutas vermelhas.
CHURROS
Churros de doce de leite argentino e sorvete de creme.
CRÈME BRÛLÉE
Creme de gengibre maçaricado.

28

25

20

TEMPURÁ DE SORVETE
Sorvete empanado em massa de tempurá servido com calda de
laranja.
22
CREME BRANCO DE ABACAXI
Com raspas de limão Taiti.
20
BANANA FLAMBADA
Com sorvete de creme e calda de laranja.
PETIT ARIGATÔ

25

20

ÁGUA (COM OU SEM GÁS)
ÁGUA SAN PELEGRINO
ÁCQUA PANNA
15
CAFÉ EXPRESSO
5
REFRIGERANTE
7
SUCO NATURAL
9
RED BULL
15

STELLA ARTOIS
12
HEINEKEN
12
CORONA
14
SAPPORO
59
CERPA
12
CERVEJAS ARTENASAIS*

5
15

*Consulte o
garçom

22

NACIONAL:
- DOSE
19

KEIJU GOLD (Sake tradicional com ﬂocos de ouro)
- DOSE
46
GARRAFA (1800ML)

480

OZE NO YUKIDOKE (Karakuchi Junmai - Sake seco)
- DOSE
60
GARRAFA (1800ML)

870

SAWANOTSURU (Karakuchi - Sake seco)
- DOSE
35
GARRAFA (1800ML)

360

TAKASHIMIZU (Karakuchi - Sake seco)
- DOSE
34
GARRAFA (1800ML)

370

HK JOSEN KUROMATSU (Sake seco)
- DOSE
34
GARRAFA (1800ML)

360

HK NADAJIKOMI (Sake seco)
- DOSE
35
GARRAFA (1800ML)

370

GARRAFA (720 ML):
DASAI 39 (Junmai Daiginjo - Sake seco)

320

TAKASHIMIZU (Karakuchi - Sake seco)

260

JOSEN (Sake Seco)

- GARRAFA

90

230

HK KIJURO TOKUBETSU HONJOZO (Sake seco)
HK YAMADA HONJOZO SHU (Sake seco)

SAKAGURA KARAKUCHI (Sake seco)
- DOSE
31
BANSHAKU KARAKUCHI (Sake seco)
- DOSE
32
HK KURAPACK (Sake seco)
- DOSE
32

240

250

HK LICOROSO KUROMATSU JUNMAI (Sake licoroso)

260

HK CHO TOKUZEN KUROMATSU GOLD (Sake seco)

330

GARRAFA (250 ML):
HANA-AWAKA (Sparkling sake)

81

TAKASHIMIZU SHINIZO NO MAI GINJO

152

TRADICIONAIS:
CAIPIROSKA NACIONAL
23
CAIPIROSKA IMPORTADA
27
CAIPIRINHA
23
CAIPISAKE NACIONAL
21
CAIPISAKE IMPORTADA
24
Opções de frutas: limão, abacaxi, lima da pérsia, maracujá,
kiwi, lichia, frutas vermelhas ou frutas da estação.

KAWA (Vodka, disaronno, xarope de açúcar, suco de limão,
purê de frutas vermelhas e limoncello)
32
R2 (Gin, cointreau, suco de limão siciliano, xarope de baunilha
e angostura)
32
BEIJO RUSSO
(Vodka, club soda,
groselha)
25

cereja, grenadine ou

TOM COLLINS (Gin, suco de lima da pérsia, syrup, água com
gás, pedaço de limão e cereja inteira)
30
DRY MARTINI (Gin e vermouth seco)
NEGRONI (Gin, vermouth seco e bitter)

38

AMAI KAWA (Whisky bourbon, syrup melon e suco de limão
siciliano)
29

30

APEROL SPRITZ (Aperol, espumante, água com gás e gomo
de limão)
28
COSMOPOLITAN
limão)
30

(Vodka, cointreau, cranberry e suco de

MARGARITA (Tequila prata, cointreau e suco de limão)

28

CROSSBOW (Gin, creme de cacau e cointreau)

29

MOSCOW MULE (Vodka, suco de limão, syrup de gengibre e
espuma cítrica de limão com mel)
32
FRESH LEMON (Vodka, suco de limão siciliano, licor de
cassis e amora)
28

PISCO SOUR (Pisco, suco de limão, clara de ovo e angostura) 28
MOJITO (Folhas de hortelã, suco de limão, rum e água com
gás)
25
BLODY MARY (Vodka, suco de tomate, suco de limão, molho
inglês, tabasco e pimenta do reino à gosto)
22

GIN TÔNICA TRADICIONAL (Limão siciliano)
GIN TÔNICA MORANGO COM PIMENTA

30
32

SEX ON THE BEACH (Vodka, suco de laranja e grenadine) 27
OLD FASHIONED (Whisky bourbon, gomo de laranja,
angostura bitter, cereja e água com gás)
30

TÔNICA MARUJO (Lima da pérsia, suco de limão e slice de
limão Taiti)
31

TÔNICA MEDITERRÂNEA (Manjericão fresco e tomilho
à gosto)
31
KAWA MOGAMI (Gin tônica, gomo de laranja e alecrim)

32

KAWA FUJI (Gin tônica, espumante, morango e maracujá) 35
KAWA KUMA (Gin tônica, purê de framboesa e amora)
KAWA SHIANO (Gin tônica, limão siciliano e zimbro)

JARRAS AROMATIZADAS COM FRUTAS E CÍTRICOS

CLERICOT

ABSOLUT
CIROK
GREY GOOSE
SMIRNOFF

12 anos
CHIVAS
BUCHANAN’S
OLD PAR
BLACK LABEL
GLENFIDDICH

RED LABEL
JAMESON
JACK DANIEL’S
JIM BEAM

DOSE:
18
19
18
19

GARRAFA:
245
265
245
255

TANQUERAY
GORDON’S
BIFFETER
BOMBAY SAPPHIRE

DOSE:
25
18
25
23

GARRAFA:
230
180
230
299

DOSE:
35
PATRON
JOSE CUERVO - OURO
19
JOSE CUERVO - PRATA 19

GARRAFA:
380
210
210

34
33

100

SANGRIA (Vinho tinto)
ESPUMANTE

8 anos

100

120

DOSE:
25
27
27
22

GARRAFA:
230
310
310

DOSE:
27
27
27
27
39

GARRAFA:
345
345
360
360

DOSE:
45
MOUNT GAY
HAVANA CLUB 3ANOS 24
HAVANA CLUB 7 ANOS 28

COINTREAU
AMARETTO
FRANGELICO
43
BAILEYS
LIMONCELLO
UMECHU

DOSE:
17
27
25
25
21
23
21

NÊGA FULÔ
SALINAS
ESPÍRITO DE MINAS
SELETA

DOSE:
15
15
15
15

