
Sabor inesquecível do  UTIDA

Nossos canais
 de atendimento 

para entregas

67. 98422-9203
67. 3423-1682

Nos siga no instagram @utidasushi
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,005

,9025

,9025

,9025

,907

,907
,907
,907
,907
,907

ÁGUA COM/ SEM GÁS

ÁGUA TÔNICA

H2O LIMÃO

COCA-COLA

COCA-COLA ZERO

GUARANÁ ANTARCTICA

GUARANÁ ZERO

,9011
,9023

500ml

,9015Abacaxi, água de coco, hortelã e limão.

Uva ou Maracujá.
Uva

COPO COMPLETO ,702
COPO COM GELO ,001

STELLA ARTOIS 600ml
HEINEKEN 600ml
ORIGINAL 600ml

,9019
,9019
,9019

,9012
,9012

STELLA ARTOIS
HEINEKEN
HEINEKEN zero ,9012

Sake AZUMA KIRIN DOURADO

GARRAFA ,90129

ÁGUA TÔNICA ZERO ,907

DOSE MASSU PEQUENO ,9017 65ml

DOSE MASSU GRANDE ,9030 150ml

,9023
,9015

Limonada suíça

LARANJA

LARANJA C/ HORTELÃ

LARANJA E MORANGO

LIMÃO

ABACAXI

ABACAXI C/ HORTELÃ

Copo 430mlSucos Naturais

MORANGO

,9015
,9015
,9015
,9015
,9015
,9015
,9015
,9015

Cervejas 

Sakes

Sucos de PolpaSuco Integral

Long Neck

Garrafa
ABACAXI C/ HORTELÃ E GENGIBRE

JULHO 2022TAXA DE SERVIÇO (OPCIONAL) | R$7,90/PESSOA 



DRINKS C/ ÁLCOOLEspeciais

CAIPIRINHAS
Sake, Vodka, Cachaça ou Gin

Uva
Morango 
Kiwi 

Abacaxi

Limão

Mix (morango/limão/�iwi)

27,90

Escolha sua bebida favorita

FIREGIN

Sensação: Doce

Morango, gin, limão, 
gelo, tônica ou água com
gás, syrup de morango.

Opção com: 
Tônica ou
Água com gás.

Sensação: Refrescante

MANGO GIN
Gin, syrup de manga,
limão, gelo, tônica,
suco de laranja e mel.

Opção com: Tônica ou
Água com gás.

Sensação: 
Refrescante

LEMON GIN
Gin Tanqueray,
limão e hortelã

R$27,90

GRAPE 
OCIMUM

Sensação: Doce

Uva, manjericão, syrup de
açúcar, vodka e gelo.

Coquetel de
Morango

Coquetel de
Limão

Morango,
leite condensado
vodka e gelo

25,90

25,90

Famosa limonada suíça
com uma dose de vodka
de qualidade. 

R$27,90

ESTRELA
VERMELHA

Sensação: Doce

Morango, syrup de açúcar,
vodka, anis estrelado e gelo.

R$33,90

R$35,90

R$27,90



,9037

,9041

,0027

,9057

,9047 ,9087 ,90127

,9011
,909

,9029

,909
,9018

100g

6 unidades

,0029 ,0033 ,0021

Frango em cubos empanados, legumes,
molho especial e amendoim.



Filé de salmão selado no óleo de
gergelim, molho tarê e gergelim torrado.

,9029
,006

,9039 ,9027,9053

,9016,9012 ,9012

,9051
,907 ,003

,9097 ,9069

,9045 ,9079 ,9047 ,9079

Salmão flambado, azeite trufado,
arroz, ovas de massago, flor de sal e cebolinha. 

,9027,9045

BARRIGA DE SALMÃO

5 unid.

Fatia da barriga de salmão,
raspa de limão siciliano,
flor de sal e ovas de massago.

Sashimi e Niguiri

SALMÃO ROASTED



,9037

,9037

CEVICHE DE TILÁPIA

,9043
230g aprox.

Tiras selecionadas e frescas 
de tilápia, marinada em limão, 
gengibre e temperos especias.

,9047

CARPACCIO 
TRADICIONAL

15 Fatias

Fatias de salmão com 
molho especial
ponzu e cebolinha.

CARPACCIO
TRUFADO

Fatias de salmão com 
molho especial ponzu, 
azeite trufado, flor 
de sal, raspas de limão
siciliano e cebolinha.

,9051
15 Fatias

,9047

CARPACCIO 
PASSION

15 Fatias

Fatias de salmão com
molho de maracujá
e laranja.

,9057

TARTAR IT

Cubos de salmão, azeite,
flor de sal, cebolinha,

molho tarê, ovas de
massago, nori empanado.

LinhaPremium

,9047

CEVICHE DE SALMÃO
Salmão em cubos frescos
marinada em molho cítrico,
togarashi, cebola roxa, pepino
pimentão vermelho e batata crispy.

230g aprox.

Salmão especial levemente
flambado, gergelim, cebolinha e 
molhos tarê e tai.

Salmão fresco levemente
 flambado com molho de 

maracujá.

Salmão fresco levemente
flambado com batata crispy, 
cebolinha e molho tarê.



,9026

,9019

,9033

Salmão skin empanado, salmão flambado, tabasco,
molho blend tai/tarê e cebolinha.

,9027

,9019
,9029

,9021 ,9023

Salmão flambado, camarão empanado,
cream cheese, cebolinha,
geléia de pimenta e molho tarê.

Salmão fresco, cream cheese, 
salmão empanado, geléia de pimenta, 
cebolinha, molho tarê. 

Arroz, salmão flambado, cream 
cheese, cebolinha, molho tarê 
e molho tai.

,9023 ,9019

Salmão empanado, salmão fresco,
molho tarê, cebolinha, cream cheese e
crispy de batata doce.

Filé de salmão flambado envolvido no
arroz, couve frita, cream cheese montado
na base de limão.

DYO JELLY DYO TARÊ-TAI



Salmão skin empanado, gergelim torrado,
molho tai, molho tarê, arroz, cebolinha
nori e cream cheese.

,9035 ,9065

,9035

,9035

,9035

,9033
,9025,9049

,9039

,9065

,9065

,9065

,9029

,9029

,9049

,9043

Salmão grelhado, cream cheese, salmão 
flambado, arroz, nori e molho tarê.

Arroz, nori, gergelim, salmão
especial empanado, salmão fresco,
cebolinha, cream cheese, batata crispy e
molho especial tarê.

Salmão grelhado com amêndoas, salmão empanado, omelete 
com tempero japonês, cream cheese, arroz e molho tarê.



,9012

,9017

,9017

,9019

,9019 ,9035 ,9019 ,9033 ,9019 ,9033

,9033 ,9019 ,9033 ,9019 ,9027

,9019

,9027

,9023 ,9019 ,9033 ,9019 ,9035

,9017

,9019

,9025

,9033

URAMAKI DON

Arroz, nori, filé de salmão fresco,
cream cheese, gergelim, salmão envolto 
flambado e couve frita. 

,9021 ,9037

Arroz, nori e salmão fresco

Arroz, nori, gergelim, salmão empanado,
cream cheese e molho tarê.



,0036 ,0022

HOT TAI ESPECIAL
Arroz, nori, salmão, cream cheese,
cebolinha, molho tai e molho tarê.Arroz, nori, salmão e couve frito.

,0036 ,0022
,0036 ,0022

,0036 ,0022

,0036 ,0022 ,0036 ,0022 ,0036 ,0022



,9031

,9041

,9031

,9031

Arroz, nori, salmão em cubos com 
cebolinha.

,9031

TEMAKI HOT
Salmão grelhado com 
cream cheese, cebolinha,
molho tarê, arroz, nori
empanado 

Arroz, nori, camarão cozido, cebolinha e
cream cheese.



08 Uramaki de Salmão e Cream Cheese
12 Hot Clássico
04 Uramaki  Panda
04 Uramaki Flambado
04 Shakemaki

Combo 1 Combo 2 Combo 3 

,0095  ,0099  ,00120  

,00127  

20 unidades 19 unidades 21 unidades

04 Sashimi de Salmão 05 Sashimi Tayo 05 Sashimi de Salmão
04 Uramaki Flambado 04 Dyo Gunkan Dori
02 Niguiri de Salmão 04 Dyo do Chef
04 Uramaki de Salmão 
e Cream Cheese

04 Dyo Jelly

04 Uramaki Tokyo 04 Uramaki de Salmão e
Cream Cheese

04 Uramaki de Salmão 
e Cream Cheese
02 Niguiri de Salmão
06 Hot Roll
04 Uramaki Don



30 unidades 34 unidades

34 unidades31 unidades

,00143  

,00137  ,00185  

,00155  

COMBINADO

SENSEI

05 Sashimi de Salmão

02 Niguiri Skin Lemon

04 Uramaki Panda

06 Hot Salmão

05 Uramaki Utida

05 Sashimi Roasted
05 Sashimi de Tilápia
02 Niguiri Salmão
02 Niguiri Flambado
02 Gunkan Dori
05 Uramaki Don
04 Uramaki Tokyo

04 Shakemaki

04 Uramaki de Salmão e 
Cream Cheese

08 Uramaki de Salmão e
Cream Cheese



SHIMEJI NA MANTEIGA

(Tam. Único) 

(Tam. Único) 

(Tam. Único) 

(Tam. Único) 

(Tam. Único) 

(Tam. Único) 

(Tam. Único) 

,9037 ,9040 

,7036

,7077
,7073 ,7073

,7021,0037

Shimeji, cebolinha, manteiga
sem sal.

Frango em cubos empanados
legumes, molho especial e

amendoim.

,7035

Macarrão, repolho roxo, repolho verde,
ceneura, carne bovina e bacon. (Tam. Único)

Arroz oriental, cenoura, vagem, ovo,
carne bovina e cebolinha

Camarão

,9047



Tradicional c/ cobertura
Tradicional ou

Petit Gateau
Tradicional

,0029

,0017 ,0029

,0021

Banana empanada, doce de 
leite e canela em pó.



Solicite ao 
atendente

a nossa

Carta 
de Vinhos

selecionada 
a dedo...



CONHEÇA JÁ
O MENU 
DEGUSTAÇÃO
EXCLUSIVO 
DO CHEFF

William 
Utida

PARA EVENTOS PARTICULARES
ENTRE EM CONTATO
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