Arigato (obrigado em japonês) traz-nos uma nova
abordagem, mais autêntica, à cozinha Japonesa
contemporânea. Como complemento aos menus
degustação apresentamos a opção à carta com uma
ampla variedade de pratos desde o sushi e o sashimi
mais tradicional às criações mais irreverentes dos nossos
chefs, passando ainda pelos pratos quentes asiáticos.
Uma viagem de sabores inesperados e inesquecíveis
com matérias-primas de enorme qualidade e frescura.

.EN T R ADAS
edamame

4€

com flor de sal
miso shiro

2,5€

miso com tofu e algas
beringela “Nasu Dengaku”
gyosas

7,5€

8€

frango, pato ou vegetais (5 unidades)
hot norimaki Arigato

8€

salmão, cebolinho e queijo creme (5 peças)

.T E M P U R A S
tempura moriawase

9€

tempura de camarão com
caju e amêndoas

8€

Arigato ebi tempura

13€

camarão com maionese kimchi
trufada e chips de batata doce

.GUNKANS
3 PEÇAS

gunkan salmão
gunkan maguro

5,5€
7€

lombo de atum com molho kimchi
gunkan salmão e morango

5,5€

.MAKIS
8 PEÇAS

Arigato black maki

12,5€

arroz em tinta de choco,
salmão, camarão, espargos e tobiko
california roll

12€

camarão e abacate
mango maki

12€

salmão, abacate,
manga e queijo creme
veggie roll

10€

.HOSSOMAKIS
8 PEÇAS

shake maki

6,5€

salmão
negitoro maki

7€

atum
kappa maki

6€

pepino

.NIGIRIS
3 PEÇAS

salmão

5€

barriga de salmão trufada
maguro akami

6€

6€

lombo atum
peixe branco

5,5€

peixe do dia
lombo de atum braseado
lombo de salmão braseado

6,5€
6€

.SASHIMI
6 PEÇAS

salmão

8€

peixe branco

8,5€

peixe do dia
maguro akami

9€

lombo atum
usuzukuri

13€

fatias finas de peixe branco
em ponzu trufado

.T E M A K I
temaki de salmão
temaki de atum
temaki furai

7€
7,5€

6,5€

camarão tempura
veggie temaki

6€

.COMBINADOS
SUSHI TO SASHI MI T RADI CI O N AL

12 peças

18€

2 sashimi + 2 nigiri + 8 uramaki
24 peças

28€

5 sashimi + 3 gunkan +
4 hossomaki + 4 nigiri + 8 uramaki
CO MBIN ADO ARI GATO

12 peças fusão

18€

24 peças fusão

28€

CO MBIN ADO SALMO N LOVERS

12 peças salmão

18€

24 peças de salmão

28€

CO MBIN ADO VEGGIE

12 peças vegetarianas

15€

24 peças vegetarianas

25€

opção s/ ovo a pedido

.POKE
Poke de salmão e manga

14€

salmão, manga, alga nori,
sésamo, milho, molho ponzo e arroz
Poke de camarão

15€

camarão, abacate, edamame, alga nori,
sésamo, molho thai e arroz

. C O Z I N H A A S I ÁT I C A
yakisoba Arigato

14€

frango e camarão
(opção vegetariana com tofu)
nasigoreng

15€

arroz vermelho salteado com ovo,
frango e pak choi num saboroso
molho de soja, kecap e amendoim
ramen de porco

15€

noodles em caldo de porco temperado com soja,
lombo de porco a baixa temperatura,
ovo, rebentos de soja e espinafres
ramen veggie

13,5€

noodles em caldo de vegetais
e kombu, tofu marinado, rebentos
de soja, pak choi e cogumelos

SOBREMESAS
brownie com miso

5€

chocolate 70%, gelado de chá verde
gelados artesanais

3€ | 5€

1 bola | 2 bolas

IVA incluído à taxa em vigor | Existe livro de reclamações
Em caso de alergias, por favor informe o nosso staff.

