
Lombo de bijupirá grelhado   
ao purê de batata-doce e nirá  
O bijupirá é criado de forma 
sustentável em fazendas marinhas 
na Ilha Grande - RJ. Em tupi-guarani, 
seu nome significa “peixe bom”, de 
carne macia e sabor suave. Acompanha 
purê de batata-doce sem leite na 
manteiga ghee, com nirá, noz-moscada 
e um leve toque de sal rosa do Himalaia, 
o mais puro do mundo, com menos 
sódio e livre de toxinas.

Salada vegetariana de  
quinoa e tofu com legumes
ao iogurte natural
Brócolis, cenoura, tomate-cereja, 
aspargos, abacate e tofu, ao molho 
refrescante de iogurte natural com 
mel, hortelã, mostarda e lascas 
de amêndoas crocantes. Um prato 
vegetariano completo, rico em 
proteínas e carboidratos.

Robata vegetariana   
Espetinho com cebola, berinjela, 
shiitake, aspargos frescos e tomate-
cereja grelhados na manteiga 
ghee - mais saudável, sem lactose 
e sem as toxinas da gordura do leite.

Shiitake e shimeji ao alho-poró   
refogados na manteiga ghee
Cogumelos misturados com alho-poró
fatiado, sal e alho. Os cogumelos são 
ricos em beta-glucanos, que estimulam 
o sistema imunológico e têm ação 
antimicrobiana. O alho-poró é rico em 
flavonoides, antioxidantes, vitaminas 
e minerais. É tudo de bom!

por Cynthia Howlett
Opções leves, deliciosas e saudáveis, criadas pelos chefs Daiti Ieda e Renato Araújo, 

em parceria com a nutricionista Cynthia Howlett: pouco carboidrato 
e baixo teor de sódio. Vegetarianos e veganos também podem aproveitar.

SUSHI BAR

SOBREMESA

DRINKCOZINHA

Atum sumissô   
5 sashimis de atum maçaricados 
com molho à base de pasta de soja, 
vinagre, gengibre e xilitol, um adoçante 
natural de baixa caloria extraído 
de cogumelos e vegetais - uma ótima 
alternativa ao açúcar comum. 
Acompanha gergelim torrado.

Trio de jyos de quinoa
3 unidades de jyo de quinoa mista, 
envoltos por salmão maçaricado, 
com coberturas diferentes: pasta 
de tofu temperada com adoçante xilitol,
shoyu light e caldo dashi, finalizada com 
amêndoas caramelizadas; pasta de tofu 
temperada com shoyu light e caldo dashi, 
finalizada com pimenta chilli e cebolinha; 
tartar de salmão com cebolinha.

Combinado vegano 20 peças    
Criação do dia do chef.

Temaki de arroz integral com chia
Sabores: salmão spicy, atum spicy, 
ebiten, filadélfia e salmão. Feitos 
com arroz integral misturado com chia, 
uma semente rica em fibra e ômega 3. 
Experimente!

Sorbet vegano de framboesa  
Sorvete de framboesa à base 
de água e sem leite. Poucas 
calorias, saudável e delicioso.

Saquê de ameixas japonesas   
Saquê seco japonês, gengibre, 
cúrcuma, pimenta rosa e umeshu, 
um licor de ameixas japonesas.

Vegetariano

Vegano

ENTRADAS 

KONIS

BRISAS DO 
GURUMÊ

SASHIMIS

COMBINADOS
Couvert Gurumê   
Pãezinhos cozidos no vapor 
acompanhados de 3 criações
do nosso chef.

Pipoca de Camarão   
Cubinhos de camarão 
tempurá com molho spicy.

Edamame    
Fava de soja cozida com 
pitadas de flor de sal.

Duo de Tartare    
Cubos de salmão e atum 
temperados com azeite 
de ervas e espuma de wasabi, 
acompanhados de um mix 
de folhas ao molho de 
mostarda e chips de baroa.  

Shimeji e Shiitake   
Mix de cogumelos
refogados na manteiga
com saquê e molho shoyu.

Ceviche de Vieira   
Fatias de vieira ao
“leche de tigre”.

Ceviche do Dia    
Cubos de peixe do dia 
marinados ao molho 
especial de ceviche.

Salmão Guacamole   
Cubos de salmão fresco
marinados ao molho shoyu, 
cobertos com guacamole,
e palitinhos crocantes do nosso
pão Ban no azeite de ervas.

Yamakake Gurumê   
Cubos de atum fresco 
marinados ao molho shoyu
e cobertos com creme de 
batata baroa ao wasabi.

Croquetes de Bacalhau  
Croquetes cremosos
de bacalhau acompanhados 
de molho tonkatsu . 

Robata de Camarão   
Suculentos camarões 
grelhados no espetinho 
ao molho teriyaki. 

Sunomono Simples   
Saladinha refrescante de
pepino com kani e gergelim. 

Harumaki de Camarão   
Rolinho crocante com 
recheio de camarão.

Harumaki de Legumes   
Rolinho crocante com 
recheio de legumes.

Missoshiro    
Sopa de missô com
cebolinha e tofu.

Atum Spicy    
Atum com cebolinha, 
ovas de massago,
gergelim e tabasco.

Salmão Spicy    
Salmão com cebolinha, 
ovas de massago,
gergelim e tabasco.

Ebiten     
Camarão empanado 
com molho spicy.

Salmão     

Filadélfia    

Brisa de Polvo     
Lâminas de polvo cozido,
flor de sal, limão tahiti 
e fio de azeite extra virgem.  

Fatias finas de peixe do dia   
ao molho ponzu especial    

Atum ao molho teriyaki  
com redução de vinho tinto 

Carpaccio de Salmão Spicy  
Fatias finas de salmão fresco,
levemente maçaricadas, com gotas 
de pimenta e azeite extra virgem.

Barriga de salmão com   
flor de sal, azeite trufado 
e raspas de limão siciliano

Seleção de brisas: escolha  
3 opções das brisas acima

Sashimis “sea breeze”   
6 porções de 3 fatias de 
sashimis temperados, 
elaboradas pelo nosso chef. 

Atum    
Salmão     
Peixe do dia    
Polvo     

Combinado Gurumê  
30 peças  
Criações diárias do chef.

Combinado Gurumê  
40 peças  
Criações diárias do chef.

Combinado 20 peças   

6 sashimis
3 salmão e 3 atum.  

8 sushis
3 salmão, 2 atum,1 peixe branco,
1 camarão e 1 lagostin.

6 rolls
2 atum spicy e 4 filadélfia.

Combinado 40 peças   

15 sashimis
5 salmão, 5 atum  
e 5 peixe branco.

14 sushis
4 salmão, 4 atum,  
2 peixe branco, 
2 camarão e 2 lagostin.

5 gunkans
2 salmão, 2 atum e 1 massago.

6 rolls
4 filadélfia e 2 atum spicy.

Combinado 60 peças  

18 sashimis
6 salmão, 6 atum e
6 peixe branco.

20 sushis
5 salmão, 5 atum,
5 peixe branco e
5 camarão.

4 gunkans
2 ikura e 2 massago.  

18 rolls
4 jyo de salmão, 4 filadélfia,
2 tekka, 4 shakemaki e  
4 atum spicy.

Sashimis variados, em 5 ou 10 peças.

Seleção especial de pescados frescos, 
cortados em fatias finas, com molhos 
e temperos Gurumê.

Wa-gyu é uma raça bovina originada 
no Japão. A sua carne é conhecida 
como “kobe beef”, considerada a 
carne mais saborosa do mundo.

WA-GYU

Dupla Wa-gyu    
Nigiris de wa-gyu maçaricados, 
flor de sal e gotas de limão siciliano.

Tataki de wa-gyu ao molho  
ponzu especial   
6 fatias finas de wa-gyu selado,
ao molho ponzu, com cebolinha
e gengibre.  

Minicheeseburgers   
de wa-gyu no Ban  
2 minicheeseburguers de wa-gyu 
com cebola roxa no molho shoyu,
feitos no nosso pão Ban, 
acompanhados de chips
de baroa ao molho teriyaki.

TEMPURÁ
Tempurá de camarão   
Tempurá de legumes   
Tempurá misto    

Especialidades Gurumê.
Não deixe de experimentar! 

SUSHIS

DUPLAS 
GURUMÊ

ROLLS

SOBREMESAS

BEBIDAS

Itamae Nigiri    
5 sushis escolhidos pelo chef.

Baterá de Salmão   
8 sushis prensados
de salmão e cebolinha, 
temperados com raspas 
de limão siciliano e ovas 
de massago.

Baterá de Atum Spicy   
8 sushis prensados
de atum e cebolinha, 
temperados com tabasco
e ovas de massago.

Hot Roll Gurumê   
8 rolls de salmão empanados
em flocos de cereal e cobertos de 
salmão batidinho, ovas de massago, 
cebolinha, molho teriyaki e um leve 
toque de azeite trufado.

Crunchy Roll    
8 rolls filadélfia empanados 
na farinha panko e cobertos 
de tartare de atum e salmão, 
com um toque de azeite de ervas
e gotas de molho shoyu.

Atum Spicy com Massago  
8 rolls de atum com ovas 
de massago, cebolinha, 
gergelim e tabasco.

Vegetarian Roll    
6 rolls de shari temperados com
alga hijiki e recheados com aspargo, 
cenoura, shiitake e molho teriyaki.

Ebiten Gurumê    
8 rolls de tempurá de
camarão envoltos por fatias 
de salmão selado e temperados 
com azeite trufado, flor de sal 
e raspas de limão siciliano.

Filadélfia Light    
8 rolls de salmão com cream 
cheese, camarão e ovas de 
massago, envoltos por finas
lâminas de pepino.

Filadélfia    
8 rolls de salmão,
cream cheese e cebolinha.

Hot Filadélfia    
8 rolls de salmão, cream cheese
e cebolinha empanados.

Califórnia    
8 rolls de kani, manga e pepino.

Dupla Salmão Brulée   
Dupla de nigiri de salmão 
coberto de laranja maçaricada 
no Cointreau. 

Jyo de Camarão   
Dupla de sushi especial envolto 
por salmão selado e recheado 
com cream cheese e camarão 
batidinho ao molho teriyaki.

Jy o Shimeji    
Dupla de sushi especial 
envolto por salmão selado 
e recheado com cream cheese, 
shimeji e cebolinha.

Lagostin    
Dupla de sushi de lagostin
maçaricado, com azeite
de ervas e flor de sal.

Nigiris de Atum   
com Foie Gras
Dupla de nigiris de atum 
com foie gras e maçã 
verde caramelizada.   

Nigiris de Vieira Trufado  
Dupla de sushi de vieira 
com flor de sal, azeite trufado
e gotas de limão siciliano. 

Salmão Selado    
Dupla de sushi de
salmão selado com azeite
trufado, flor de sal e raspas
de limão siciliano. 

Seleção de duplas Gurumê  
Escolha 3 duplas Gurumê
e aproveite. 

Duplas diversas          
Atum     
Salmão     
Peixe do dia    
Gunkan de ikura   
Gunkan de massago   
Camarão    

Filet Mignon Recheado   
Filet mignon crocante, 
recheado com shimeji e shiitake, 
ao molho missô, acompanhado 
de risoto de arroz negro.

Risoto de Vieira    
Arroz arbóreo ao mascarpone
com limão siciliano, aspargos
frescos e vieiras crocantes.

Risoto de Camarão ao Alho-Poró  
Risoto de camarão ao alho-poró 
crocante e ervilha com wasabi.

Polvo Grelhado ao Pesto   
Polvo grelhado no azeite
de ervas finas, com molho pesto,
acompanhado de purê de batata
doce com castanha de caju
e gengibre, shiitake e tomate
cereja confit.

Salmão Selado    
ao Molho de Limão   
Salmão semicru ao molho 
de limão, acompanhado de
uma miniporção de shimeji.

Atum Tataki    
Atum semicru na crosta de 
gergelim ao molho teriyaki com 
aceto balsâmico e purê de wasabi.

Tempurá de sorvete do chef  
Massa crocante de bolo 
de laranja recheada com 
sorvete de baunilha e coberta
com calda de frutas vermelhas. 

Sukai     
Sabe o nosso toucinho 
do céu? Então...

Brownie recheado com doce  
de leite e sorvete de Vanilla 
por Raph’s Patisserie.

Cheesecake de tofu com  
calda de frutas vermelhas 
por Shin Koike. 

Tubinhos de harumaki   
com recheio de torta 
de limão e merengue 
por Roberta Ciasca.

Pavê Gurumê    
por Raph’s Patisserie.

Água com ou sem gás   

Água San Pellegrino   

Água Panna    

Coca-Cola/Zero   

Guaraná Kuat/Zero   

Ice Tea de limão/Zero   

Ice Tea de pêssego/Zero  

Matte Leão/Zero   

Schweppes/Citrus   

Sucos de fruta    

Suco de tomate temperado  

Chá natural de ervas frescas  

Matcha     
Chá verde integral rico 
em antioxidantes, clorofila, 
cafeína e polifenóis. 

Café Nespresso   

PRATOS 
QUENTES

Teppanyaki de Salmão   
Filet de salmão grelhado,
acompanhado de legumes 
salteados.

Picanha Angus e Shiitakes  
Picanha angus grelhada, 
com shiitakes salteados no molho
shoyu e farofa de alho negro.

Nikku Soba    
Caldo tradicional japonês
com massa fina de trigo
sarraceno, lâminas de filet
mignon, cebola julienne,
cebolinha e nori.

Yakisoba de carne   

Yakisoba de frango   

Yakisoba de camarão   

Yakibifum de frutos do mar  
Massa fina de arroz
salteada com legumes,
frutos do mar, ovos e cebolinha.

Especialidades Gurumê.
Não deixe de experimentar! 


