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FOTOS ARQUIVO PESSOAL

O menu do Akemi está recheado de no-
vidades. Continua seguindo mesma linha 
de culinária fusion ao misturar sabores ja-
poneses e peruanos, mas com novos pratos 
criativos e de apresentação impecável do 
chef Pereira.

Comecei experimentando os usuzukuris 
de salmão (R$ 28) e peixe branco (R$ 24), 

caso do branco é o Haddock. O de salmão 
é servido com azeite trufado e finalizado 
com ovas negras. O de peixe branco vem 
com uma telha de parmesão e uma pelota 
de mostarda para temperar. Sashimi é um 

com crispy de batata doce e molho ponzu 

pratos são feitos com azeite trufado, como 
também o Crispy Rice com Tuna Tartar 
Trufado (R$ 43) - cubinhos crocantes de ar-
roz empanado servidos com tartar de atum, 
azeite trufado e molho picante,  e a dupla de 

(R$ 24).

Crispy (R$ 42) os cubos de salmão são gre-
lhados e acrescidos de crispy de couve ou 

Doritos e cream creese, com molho teryaki 
e picante à parte. O atum selado em crosta 
de gergelim acompanha um purê de eda-

parece com uma grande ervilha dentro da 
vagem (R$ 48). Imperdível também está o 
prato com vieiras e shitake maçaricados com 

com azeite trufado. É possível provar todos 

mais pelos sabores e criatividade do chef. 
Outra dica para se aprofundar nas aventuras 
do sushiman é o “prato do chef”, com recei-

-
dicionais também estão nele, como os com-
binados de sushi e sashimi, teppan-yakis, 
temakis, gyosa e fry, por exemplo. Os traços 
peruanos pedem ser notados nos ceviches, 

e, principalmente, o cuidado de oferecer um 
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uma textura incrível, sabor acentuado de 

30 ANOS DO XAPURI

de muita cultura gastronômica. As 

7 ANOS DO DUKE ‘N’ DUKE

tomate maçã, cebola levemente tostada 

comemorativo dos sete anos da casa. Rua 

Onde

Chef: Pereira
Especialidade: Comida Japonesa Fusion
Horários: segunda a sexta, das 11h30 às 14h30 e das 18h à 0h; 
sábado e domingo, das 12h às 16h e das 18h à 1h.
Capacidade: 170 pessoas
Inaugurado em janeiro de 2015
Acesso para cadeirante com banheiro adaptado. 
Desconto com Duo Gourmet no jantar de 2ª a 4ª e domingo.

Detalhes
Na web 


