caldeirada picante de to , carne, frutos do
mar e vegetais

MANDU COZIDO

GOROKÊ
YAM NYOM CHICKEN

DEDI GALBI

TONKATSU KARÊ
SUNDUBU

entradas
MANDU FRITO | COZIDO

(15 unid)
mini enrolado com recheio de carne suína e legumes

GOROKÊ

46

TÓK POK KI

59

massa de arroz refogado com vegetais e legumes
frescos, carne suína, pasta de pimenta, coberto
com queijo mussarela

35

REMUR PADJON

(4 unid)
croquete feito com massa de batata, ovos, legumes e
bulgogui

170

"pizza coreana", panqueca ﬁna com frutos do
mar e legumes

pratos
JEYUK EXECUTIVO

59

TONKATSU KARÊ

59

ODIM-Ó EXECUTIVO

65

GYUKATSU KARÊ

59

BULGOGUI EXECUTIVO

59

CHICKENKATSU KARÊ

59

SUNDUBU

55

BIBIMBAP

60

REMUR LAMYON

59

DORSÔT BIBIMBAP

60

TÓK MANDU GUK

65

NAKDI BIBIMBAP

75

BIBIM NENGMYUN

59

fatias de panceta (suína) marinada na pasta de
pimenta da casa com legumes e vegetais

lula marinada na pasta de pimenta a casa com
legumes e vegetais

fatias ﬁnas de contra ﬁlé marinada levemente
adocicada com legumes e vegetais

caldeirada picante de to , carne, frutos do mar
e vegetais

lamen apimentado com frutos do mar,
considerado um "comfort food"

macarrão servido com caldo gelado feito com uma
mistura equilibrada de carne e legumes

carne bovina empanada e frita, servido com molho
curry e saladinha de repolho

carne de frango empanada e frita, servido com
molho curry e saladinha de repolho

ris o coreano, "mexidão", servido com base de
arroz branco, legumes, vegetais, carne de bulgogui
e ovo frito; misturados com molho gochujang
nosso bibimbap servido na tigela quente de barro
para manter o calor dos ingredientes e deixar o
arroz no ndo da tigela com te a crocante

uma variação do nosso dorsôt bibimbap com polvo
apimentado em cortes pequenos

sopa com fatias de bolinhos macios de arroz com
nosso enrolado cozido, tiras de ovos e verduras

MUR NENGMYUN

carne suína empanada e frita, servido com molho
curry e saladinha de repolho

59

macarrão servido com molho de pimenta gelado

para 2
YAM NYOM CHICKEN

150

ODIM-Ó BOKUM

190

BULGOGUI

190

JEYUK BOKUM

190

JUMURLOK

190

NAKDI BOKUM

200

iscas de frango crocante apimentado
e levemente adocicada com vegetais

contra ﬁlé marinada com molho da casa
levemente adocicada
(com opção de preparo na mesa)

contra ﬁlé ao molho especial servida
com macarrão de fécula de batata-doce
(com opção de preparo na mesa)

lula apimentada com pimenta fresca
e vegetais refogados

fatias de panceta refogadas com legumes
e vegetais, marinado na pasta de pimenta da casa

polvo apimentado em cortes pequenos
e marinados no molho gochujang

GALBI

190

JAPTCHÊ

160

DEDI GALBI

190

DENJANG TIGUE

170

SAM GYOP SAR

190

BUDÊ TIGUE

220

KIMCHI TIGUÊ

170

costela bovina marinada em molho
adocicado da casa preparado na brasa de carvão

costelinha de porco marinada em molho
adocicado da casa preparado na brasa de carvão

fatias de panceta servidos
com saladinha de cebolinha
(com opção de preparo na mesa)

caldeirada de kimchi com to ,
legumes e panceta

macarrão de fécula de batata refogado
com carne, legumes e vegetais

sopa tradicional de soja fermentada tipo missô
cozido, com verduras e cubos macios de to

"sopa militar" feita com linguiça, presunto
e kimchi; prato "street food" da coreia

TODOS OS PRATOS ACOMPANHAM ARROZ, BANTCHAN
E SOPA DO DIA

sobremesas
RÓT TÓK

panqueca recheada com calda de açúcar mascavo,
canela e amendoim, servido com sorvete de matcha

adicionais
26

ICE MOCHI
SORVETE ART ANAL SMOTI

15
14

MIX DE FRUTAS

15

salada de frutas da época

FOLHAS

15

PRATO KIDS

20

BANTCHAN SET

20

ARROZ

12

porção de alface, folha de gergelim, alho cru e
samjang (pasta de soja temperada da casa)
porçãozinha de bulgogui, arroz e sopa da casa
5 tipos de acompanhamentos do dia
porção individual de arroz

JAPTCHÊ

MUR NENGMYUN
DORSÔT BIBIMBAP

SAM GYOP SAR

GALBI

REMUR PADJON

bebidas
CAFÉ EXPR SO
ÁGUA
REFRIGERANTE
SODA COREANA

7
5
7
13

STELLA ARTOIS
HEINEKEN
CORONA
KLOUD

11
13
15
17

SUCO NATURAL
SUCO NATURAL MISTO
SUCO BONBON
KIRO

12
16
9
16

RED LABEL
BLACK LABEL
JACK DANIELS

22
29
29

CAIPIROSKA IMP
CAIPIROSKA NAC
CAIPISOJU
CAIPIRINHA
CAIPIRINHA PORTO DO VIANNA

32
26
30
24
28

CHUM CHURUM
BEK SE JU
SUN HA RI
KYUNGWOL
DAE JANG BU
CHONG HÁ
SEOL JUNG MAE
BOKBUNJA
MAKKEOLI

45
65
55
72
45
55
58
75
45

PÍRITO DE MINS
NEGA FULÔ
GB EXTRA PREMIUM BLEND
GB 44

17
17
30
27

APEROL SPRITZ
GIN TONIC
MOJITO
CAMPARI SPRITZ
DRY MARTINI
PEPELIM SOJU
MAGALI SOJU

28
32
24
24
28
32
32

ACEITAMOS: VISA | MASTERCARD | AMERICAN EXPR S | ELO | DINERS CLUB | SODEXO
NÃO ACEITAMOS CHEQU | SERVIÇO DE 10% NÃO É OBRIGATÓRIO

