MENU
ENTRADAS
Para compartilhar
V SPRING ROLL folha de arroz, alface, cenoura, cebola confitada e molho
sweet chilli

18

WONTON frito recheado com carne suína, cogumelos e molho spicy
mango

19

V CURRY RICE BALLS bolinhos de arroz, legumes e curry com maionese e
cebolinha

18

FRIED CHICKEN sobrecoxa de frango frita acompanha maionese de
gengibre e cebolinha

19

Individuais
BOLOVO empanado e frito com pernil de porco moído e maionese de kimchi +8/ 18(à parte)
V OVO com gema mole, creme de missô e crocante de amendoim
ENTRADA DO DIA verifique com o atendente

PRINCIPAIS

12
12

*todos os principais acompanham
um ovo ou entrada do dia

COSTELA de porco frita
com molho char siu, pimenta
sichuan, gergelim e arroz

V RÁMEN macarrão com caldo de
porco, frango e shoyu, alho assado,
barriga de porco, cebola
caramelizada, ovo e cebolinha

UME FISH tilápia salteada,
41
umeboshi, brócolis, farofa de milho
e vinagrete

40

BEEF WOK finas fatias de carne
bovina salteadas com cebola,
espinafre, alho frito, servido sobre
arroz

36

V

V- é, ou possui versão vegetariana

MEE GORENG macarrão frito,
frango, ovo, cebola, cenoura,
cebolinha, e molho de pimenta
“sambal tumis”

35

35

BEBIDAS
FEITAS AQUI
8
7
8
8,5
7,5

GINGER ALE o refrigerante de gengibre do JUI
ICED TEA infusão gelada de chá mate tostado servido com xarope de açúcar
SOUR ORANGE refrigerante 100% natural de laranja servido com xarope de açúcar
ICE COFFEE expresso triplo com leite condensado, servido com bastante gelo
SUCO NATURAL de laranja ou melancia

REFRIGERANTES

6

ÁGUA

5

BEBIDAS QUENTES
Chá de Jasmin
Chá Verde
Expresso
Expresso Duplo
Capuccino

6
6
6
8
8,5

CERVEJAS
SINGHA importada da Tailândia, é uma cerveja de puro malte, clara, leve e refrescante
GORDELICIA uma belgian strong golden ale, com teor alcólico de 7,5% e notas de banana
KIRIN receita original do Japão, seu malte é um ótimo acompanhamento para o nosso ovo
HEINEKEN leve, refrescante e combina com nossos pratos apimentados

16
21
11
11

JUI DRINKS
LEMON-GER soju (destilado coreano), xarope de limão siciliano e gengibre
MELONI sake, suco de melancia e hortelã macerada

23
21

SOBREMESAS
MERENGUE com zest de limão, manga, creme de coco e hortelã
BOLO denso de chocolate feito sem farinha, com uma casquinha
crocante, um toque de matcha e creme batido

14
17

SORVETE de pêra com um delicado bolo de pera com gengibre e creme
de limão siciliano
MATCHA CRÉME BRÛLÉE com morangos
FRUTAS da estação

16

* a taxa de serviço é espontâneo e opcional por parte do cliente

14
12
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