
otsumami 
OTOSHI (3 entradinhas frias) - 29
EDAMAME vagem de soja cozida - 30
KIMCHI acelga à moda coreana - 19
KIMPIRAGOBO bardana com cenoura e 
alga hijiki - 13 
NASU berinjela com gengibre, shoyu e alho - 22
ERYNGUI cogumelo com shoyu e manteiga - 33
POTATO MAYO salada de batata à moda 
japonesa, servida com maionese kewpie, bacon, 
ovo cozido e cebolinha - 25
GYOZA (5 un.) carne suína com nirá - 27
GYOZA VEGGIE (5 un.) harusami, repolho, 
cenoura, acelga e nirá - 27
CORN CREAM KOROKEE (3 un.) croquete 
cremoso de milho (acompanha molho picante) - 26
GYUTAN PASUTORAMI pastrami de língua 
de boi - 25
HIRÁ BUNS (2 un.) pão chinês com barriga de 
porco, pepino e aioli de leite - 38
EMI BUNS (2 un.) ebi hambagu empanado com 
panko, maionese de yuzu, pasta de pimenta, 
alface americana - 48  
OKONOMIYAKI panqueca japonesa com repolho, 
cenoura, cebola, bacon caseiro e camarão - 43
KAKI FURAI (5 unidades) ostra empanada 
com molho tonkatsu - 42
TORI KARAAGUE frango frito marinado no 
shoyu, gengibre e alho, servido com geleia de 
pimenta sichuan - 34
BULGOGUI WRAPS contrafilé à moda 
coreana com gema de ovo, alface e pasta de 
pimenta Ssamjang - 45
NAGOYA TEBASAKI asinhas de frango fritas 
ao estilo de Nagoya - 17
NEGUI CHASHU fatias de barriga de porco 
grelhada coberta com cebolinha - 32
NIRÁ COM EBI alho japonês com camarão - 46

crus
SASHIMI DO DIA consulte o garçom - 45
TATAKI DE SALMÃO salmão semigrelhado c/ 
molho de gengibre, shoyu e gergelim moído - 46
TATAKI DO DIA peixe do dia servido com 
molho ponzu, shisso, gengibre e cebola roxa - 40
OSTRAS IN NATURA (6 unidades) com 
momiji oroshi e cebolete - 43  
YAMAKAKKE atum, cará ralado, natto, shisso, kim-
chi, ikura, nametake e gema de ovo de codorna - 36
SUGAKI (5 unidades) ostras em molho ponzu, 
pepino, shisso e momiji oroshi - 38

tofus
PIRIKARA TOFU tofu grelhado, nirá, cebola e 
molho picante - 29
HIYAYAKKO tofu gelado, katsuobushi, cebolinha 
e gengibre - 26
TOFU KIMCHI NATTO natto, kimchi, tofu, shisso, 
wasabi, gema de ovo de codorna e dashi - 27

grelhados
SANMA  cavalinha do pacífico grelhada 
inteira (importada do Japão) - 35  
MECA  posta de atum branco com miso - 46
ANCHOVA  posta - 30 / SALMÃO  posta  - 40
ONIGUIRI / ONIGUIRI UMÊ / ONIGUIRI MISO - 9   

domingo a quinta, 19 às 23h
sextas, sábados e 
vésperas de feriados, 19 às 24h

noites

OTOSHI
comece com

GYOZA

YAMAKAKKE

imperdível !!

HIRÁ 
BUNS

KAKI FURAI

      Floripa !

ostras de

POTATO 
MAYO

TATAKI DE SALMÃO

OKONOMIYAKI

SASHIMI DO DIA

SANMA

CORN CREAM KOROKEE

Petiscos cheios

de umami !!



hiraramenizakaya.com.br          

fb.com/hiraramenizakaya          

@hiraramenizakaya

#JaponêsNãoÉSóSushi

FORMAS DE PAGAMENTO   Débito, crédito e dinheiro. Não aceitamos cheques.

ramen
... ou lamen! Prove e se apaixone também!

TSUKEMEN  / KARA TSUKEMEN 
macarrão frio servido com caldo quente ton tori 
paitan, chashu, ovo cozido, naruto, menma e 
cebolinha - 45

SHIO macarrão no caldo ton tori chintan, 
temperado com shio dare, servido com chashu, 
ovo cozido, menma, chingensai e cebolinha - 42 

SHOYU macarrão no caldo ton tori chintan, 
temperado com shoyu dare, servido com chashu, 
ovo cozido, menma, chingensai e cebolinha - 44 

MISO macarrão no caldo ton tori paitan, tempe-
rado com miso dare, servido com chashu, ovo 
cozido, menma, chingensai, tomate picado e 
cebolinha - 44

VEGGIE macarrão no caldo de vegetais, 
temperado com pasta de gergelim, servido 
com ovo cozido, aspargos, tomate confitado, 
legumes, cebolinha e nori - 41   

TAN TAN macarrão no caldo ton tori chintan, 
temperado com pasta de gergelim, servido com 
porco hoisin, ovo cozido, naruto, brotos, wakame, 
nori e cebolinha - 44

MEUNTAN macarrão no caldo ton tori paitan, 
temperado com miso dare picante, servido com 
panceta picada, gema de ovo, naruto, kimchi, 
brotos, wakame, nori e cebolinha - 46  

extra toppings 

3 fatias de chashu / porção de kimchi - 9
porção de macarrão - 10
ovo - 5
* Os toppings estão sujeitos à alterações 
mediante a disponibilidade dos ingredientes.

noodles
MAZEMEN macarrão servido morno coberto 
com porco hoisin, panceta picada, kimchi, 
moyashi, alho poró tostado, cebola, cebolinha, 
shoyu dare e gema de ovo - 46
JAJAMEN macarrão servido frio com soja verde 
em grãos, tomate e pepino julienne, alho poró 
tostado, cebola roxa, pasta de soja apimentada, 
cebolinha e amendoim - 43

rice
BIBIMBAP risoto estilo coreano com carne 
suína e bovina, legumes, cogumelo, kimchi, 
pasta de pimenta e gema de ovo - 45
BUTAMESHI arroz com chashu picado, 
shoyu dare, cebolinha e toque de pimenta 
togarashi - 26

porções
gohan / misoshiru - 10
shiokara / natto - 15

leve um de nossos ramens para
quem ficou em casa ;-)

SHOYU

MISO

MAZEMEN

JAJAMEN

BIBIMBAP

KARA TSUKEMEN

Ideal para 

acompanhar

seu ramen!


