
segunda a sexta, 12 às 15h
exceto feriados

almoço
executivo

CORN CREAM KOROKEE (3 unidades) 
croquete cremoso de milho 
(acompanha molho picante) - 26

GYOZA (5 un.) carne suína com nirá - 27
GYOZA VEGGIE (5 un.) harusami, repolho, 
cenoura, acelga e nirá - 27

TORI KARAAGE frango frito marinado 
no shoyu, gengibre e alho, servido com 
geleia de pimenta sichuan - 34

                          EDAMAME vagem de soja cozida - 30                               NASU berinjela com 
gengibre, shoyu e alho - 22...

OSTRAS IN NATURA (6 unidades)   
com momiji oroshi e cebolete - 4 3

KAKI FURAI (5 unidades) ostra 
empanada com molho tonkatsu - 42

                                            ERYNGUI 
   cogumelo com shoyu e manteiga - 33

 consulte o garçom - 45SASHIMI DO DIA

TATAKI DO DIA peixe do dia com molho 
ponzu, shisso, gengibre, cebola roxa    - 40

a alma do 

izakaya !!

ostras de
      Floripa !

novidade!!

saladinha 

tsukemono

sobremesa

prato principal
à sua escolha

misoshiru
(peça ao garçom)

consulte a lista 
de pratos do dia

complemente seu executivo com nossas entradas

imperdível !!

HIRÁ BUNS (5 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 



consulte a lista de pratos do dia

entenda
nossos
pratos

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

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

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

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

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

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 

  

TEKKA DON bowl de shari coberto com 
sashimi de maguro levemente temperado 
com shoyu dare (consulte disponibilidade)

SHAKE DON bowl de shari coberto 
com sashimi de salmão levemente 
temperado com shoyu dare

BARAZUSHI bowl de shari coberto com 
cubos de peixes variados levemente tem-
perados, nabo em conserva, renkon e ovas

TATAKI DE SALMÃO  salmão 
semigrelhado com molho de gengibre, 
shoyu e gergelim moído. inclui gohan.

bowl com gohan e carne

BULGOGI DOMBURI contrafilé 
fatiado fino com cebolinha e gema de ovo

KATSUDON carne suína empanada 
com cebola, cebolinha e ovo

NAOE cogumelos, kimchi, tofu e soja
em grãos

domburis

TEKKA DON

YAKISOBA DE CARNE

KARE HIRÁMAZEMEN

SHOYU RAMEN MECA GRELHADA

kare rice
curry estilo japonês, gohan incluído

KARAAGUE com frango empanado

KATSU com porco empanado

VEGGIE com cogumelos e legumes

KARE HIRÁ com porco hoisin e gema de ovo

MAZEMEN macarrão servido morno 
coberto com porco hoisin, panceta picada, 
kimchi, moyashi, alho poró tostado, cebola, 
cebolinha, shoyu dare e gema de ovo

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

YAKISOBA CARNE  fatias de carne
bovina, legumes e broto de soja

YAKISOBA VEGGIE cogumelos, 
legumes e broto de soja

noodles preparado com 
macarrão de ramen

acompanham legumes e gohan

grelhados

MECA atum branco com manteiga de miso

ANCHOVA posta grelhada

SALMÃO posta grelhada

hiraramenizakaya.com.br          

fb.com/hiraramenizakaya          

@hiraramenizakaya

#JaponêsNãoÉSóSushi

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

crus


