
Rodízio



O grande objetivo do Temakin é proporcionar uma experiência 
gastronômica inesquecível, desde a escolha de peças para 

o cardápio até a organização dos ambientes de nossos 
restaurantes. Ingredientes sempre frescos e opções no cardápio 

que resgatam o lado mais saboroso da cultura oriental são 
elementos que vocês sempre encontrarão em nossas casas.

O Temakin



No Japão, a expressão “Mottainai” é utilizada  
para representar a sensação de pesar em relação 
ao desperdício. Assim como no Japão, aqui no 
Temakin também sentimos muito quando sobra 
comida no prato. Vamos entrar nessa onda juntos  
e evitar o desperdício?

Dependendo da sazonalidade ou de problemas com nossos  
fornecedores, eventualmente pode ocorrer a falta de algum item deste 
cardápio. Priorizamos a qualidade dos nossos produtos e a satisfação do 

cliente, por isso só aceitamos os melhores ingredientes.





Entrada

CHIPS SALMÃO
massa de harumaki
com salmão batido, 
batata palha e geleia 
de amora

SALMÃO SALADA
salada verde com 
salmão cru ao molho 
de tomate

CEVICHE
peixes picados em 
cubos com cebola e 
pimentões marinados 
no limão

SIRI
carne de siri  
com pimentões  
e cream cheese

SUNOMONO
salada de pepino com 
kani ao molho su

ROLINHO VERÃO
kani, manga, macarrão 
harussame, pepino e 
tomate enrolados na 
folha de arroz

SALADA AVOCADO
salada verde com 
salmão cru ao molho 
de tomate e abacates



Poke PEIXES EM CUBOS,  
FRUTAS E ARROZ JAPONÊS

MISTO 1
salmão, atum,  
atum marinado, 
abacate, crispy couve, 
chips de batata e 
cebola flocada

MISTO 2
salmão, atum, 
camarão empanado, 
kani, tamagoyaki, 
crispy batata, crispy 
couve e cebola 
flocada

MISTO 3
salmão, atum,  
atum marinado, 
camarão empanado, 
pepino, crispy batata, 
crispy couve e  
alho poró

MISTO 4
salmão, crispy de 
couve, crispy de 
alho poró e crispy 
de batata

VEGETARIANO  
pepino, abacate, 
tomate seco, crispy de 
couve, crispy batata, 
alho poró, manga e 
cebola flocada



Sashimis

Carpaccios

PEIXE CRU  
CORTADO EM FATIAS

SASHIMI FINO COM MOLHO
(MOLHO DE OSTRA, MOLHO DE ALCAPARRAS, 
MOLHO DE MARACUJÁ, SUCO DE LIMÃO OU 
MOLHO TATAKI)

SALMÃO

SALMÃO SELADO
salmão selado no 
maçarico com 
molho tarê

ATUM SELADO
atum selado no 
maçarico com 
molho tarê

ATUM MARINADO
atum marinado 
com pimenta 
togarashi

ATUM

PEIXE BRANCO

PEIXE BRANCO

ATUM

SALMÃO

KANI



Uramaki SUSHI ENROLADO 
INVERTIDO

CAMARÃO
com cream 
cheese

SHAKE
salmão picado, 
maionese e 
cebolinha

BOSTON MAKI
camarão, pepino, 
maionese e 
cebolinha

SPICE TUNA
atum batido  
com pimenta, 
cebolinha e 
maionese

ATUM
com cream 
cheese

SALMON
patê de salmão

SKIN
pele de salmão 
grelhado com 
cream cheese 
ao molho tarê

CALIFÓRNIA
kani, manga e 
pepino

ASPARGO
salmão, aspargo 
e ovas de 
capelim

SALMÃO SKIN 
ESPECIAL
skin, salmão e 
 lemon pepper com 
cream cheese

TOMATE SECO 
com cream 
cheese e pepino

URAMAKI  
SHIMEJI 
shimeji e cream 
cheese

Hossomaki SUSHI FINO ENROLADO 
EM ALGA

SHAKE MAKI
salmão

TEKKA MAKI
atum

KANI MAKI
kani

KAPA MAKI 
pepino



ESPECIAL SALMÃO
salmão e cream 
cheese envolto 
com salmão

ESPECIAL ATUM
atum e cream 
cheese envolto 
com atum

FILADÉLFIA
salmão e cream 
cheese

SALMÃO 
GRELHADO
salmão especial 
grelhado com 
cream cheese e 
alho poró

GOIABADA
com cream 
cheese e 
morango

CAMARÃO CRISPY
camarão empanado, 
abacate laminado, servido 
com suco de limão, tarê  
e crispy de couve



Djô SUSHI DE ARROZ ENVOLTO 
EM FATIA DE PEIXE

CAMARÃO
camarão com 
cream cheese

SALMÃO
salmão picado 
com maionese 
 e cebolinha

SKIN
pele de salmão 
grelhada ao 
molho tarê

ALHO PORÓ
salmão picado
com alho poró

AVOCADO
salmão picado 
com creme 
de abacate e 
nachos

ATUM
atum picado

SALMÃO 
GRELHADO
com cream 
cheese ao 
molho tarê

GELEIA DE 
AMORA

MEXICANO
salmão picado, 
cebolinha, molho 
de pimenta e 
nachos

SHIMEJI
shimeji picado 
na manteiga e 
cream cheese

SIRI
carne de siri

CRISPY DE 
BATATA DOCE
salmão picado 
com crispy de 
batata doce

PEIXE BRANCO
peixe branco 
picado com 
cebolina

TOMATE CEREJA
fatia de 
tomate cereja 
com cream 
cheese

AMÊNDOA
salmão com 
cream cheese 
e amêndoa 
laminada

PIMENTA 
BIQUINHO
pimenta biquinho 
com geleia de 
pimenta



TOMATE SECO 
tomate seco e 
cream cheese 
envolto no 
pepino

SALMÃO SELADO
salmão picado, 
selado no 
maçarico com 
molho tarê

CAMARÃO 
EMPANADO
salmão com cream 
cheese, camarão 
empanado e geleia 
de pimenta

SHITAKE VEG 
shitake e cream 
cheese envolto 
no pepino

SHIMEJI VEG 
shimeji e cream 
cheese envolto 
no pepino

COUVE SELADA
salmão picado, 
selado no 
maçarico e couve 
desidratada

PEPINO
salmão picado 
com cebolinha
envolto em 
pepino



Roll ENROLADO DE 
SASHIMI DE SALMÃO

COUVE
camarão 
com cream 
cheese e couve 
desidratada

BATATA PALHA
com camarão

ABACAXI
com geleia 
de amora

CAMARÃO
empanado com 
cream cheese

SHIMEJI
com couve 
desidratada

ROLL MEXICANO
salmão com 
molho de 
pimenta e nachos

SELADO
salmão selado 
com camarão e 
cream cheese



Nigiri
SUSHI 
FORMATADO 
À MÃO COM
UMA FATIA 
DE PEIXE EM 
CIMA

SALMÃO

ATUM SELADO
com tarê e 
gergelim

PEIXE BRANCO
com limão

PEIXE BRANCO

SKIN ESPECIAL
com cream 
cheese e raspas 
de limão

SKIN
com tarê  
e gergelim

ATUM KANI

SALMÃO 
SELADO
com tarê e 
gergelim

FLOR DE SAL
salmão com 
flor de sal e 
azeite trufado



Temaki SUSHI EM FORMATO 
DE CONE

SALMÃO

FILADÉLFIA
salmão com 
cream cheese

FILADELFIA HOT 
EMPANADO
salmão com 
cream cheese 
empanado

CALIFÓRNIA
manga, pepino 
e kani

ATUM

ALHO PORÓ
salmão com 
cream cheese e 
alho poró

MEXICANO
salmão 
misturado 
com molho 
de pimenta e 
nachos

CAMARÃO

CAMARÃO 
EMPANADO

SHIMEJI 
com cream 
cheese

KANI

SALMÃO 
EMPANADO
com cream 
cheese

SKIN
pele de salmão 
grelhada



Molhos PARA UMA MELHOR
COMBINAÇÃO

SHOYU

AGRIDOCE

TONKATSU

MARACUJÁ 
CARAMELIZADO

GENGIBRE

OSTRA

ALCAPARAS

WASABI

TATAKI

GERGELIM

TARÊ

TOKYO

SEMENTE DE 
MOSTARDA



Pratos Quentes

ATUM AO CREME
atum, shitake, abacaxi, 
e creme especial

KAKIAGUE 
legumes empanados

KATSU KARE 
carne empanada ao 
molho curry, arroz e 
legumes

SALMÃO AO CREME
salmão, shitake, abacaxi, 
e creme especial

MISSOSHIRO 
sopa de pasta de soja

CAMARÃO EMPANADO

YAKIMESHI
risoto japonês com 
legumes, carne, frango



ROLL DE CARNE 
carne recheada 
com cream cheese. 
Acompanha acelga 
com pepino

TONKATSU 
carne bovina 
empanada, legumes 
e molho de pimenta

GYUKIATSU 
carne suína 
empanada, legumes 
e molho  de pimenta

LULA RECHEADA



SALMÃO

ANCHOVA

PICANHA 

ALCATRA YAKINIKU 

FRUTOS DO MAR

FRANGO 

MIGNON 

COSTELINHA DE PORCO 

ATUM

LEGUMES 

ENTRECOTE 

Teppan Yaki COM OU SEM LEGUMES



SIMPLES 
macarrão, legumes, 
carne e frango

ESPECIAL
macarrão cozido  
ou frito, legumes, 
carne, frango, 
camarões e lula

SHIMEJI 
macarrão com 
legumes, shimeji ao 
molho tonkatsu

SIMPLES 
macarrão cozido ou 
frito ao molho de 
cereja, com legumes, 
carne e frango

ESPECIAL
macarrão, legumes, 
carne, frango, 
camarões e lula

Yakissoba

TEPPAN LULA
lula na chapa com 
legumes



Cogumelos
NA MANTEIGA

SHITAKE 
no alumínio 
com legumes

SHIMEJI 
no alumínio 
com legumes

SHITAKE 
na chapa

SHIMEJI 
na chapa

Hot SUSHI EMPANADO

COUVE
salmão com 
couve

FILADÉLFIA
salmão com 
cream cheese ao 
molho tarê

CAMARÃO
com cream cheese 
ao molho tarê

HOT DJÔ
salmão, cebolinha, 
gergelim e molho 
tarê



Harumaki

Gyoza

Robata

ROLINHO FRITO, DE MASSA CROCANTE 
COM RECHEIOS VARIADOS

PASTEL JAPONÊS 
RECHEADO

ESPETINHO 
JAPONÊS

CAMARÃO
CARNE 
FRANGO 

QUEIJO LEGUMES FRANGO 

GYOZA FRITO OU NO 
VAPOR 
carne de porco e 
legumes no vapor



Doces

ROLINHO DE BANANA
com doce de leite

ESPETINHO DE FRUTAS
frutas com creme de 
avelãs e panquecas

ROLINHO DE CHOCOLATE

CUIDADO!
RECHEIO QUENTE



CREME DE 
AVELÃ

DOCE 
DE LEITE

HOT HARUMAKI
massa de harumaki com morango e cobertura

DOCE DE LEITE

MOUSSE DE 
MORANGO

MOUSSE DE 
MORANGO

BANANA

MOUSSE DE 
LIMÃO

MOUSSE 
DE LIMÃO

LEITE 
CONDENSADO

BEIJINHO

CREME  
DE AVELÃ

RECHEIO
banana ou 
morango

ESCOLHA A 
COBERTURA:
beijinho, leite 
condensado, 
creme de 
avelã, mousse 
de morango, 
mousse de 
limão, morango 
e doce de leite

MORANGO

Hot COM RECHEIO DE 
BANANA OU MORANGO



temakin.com.br temakinoficial

Rua da Praça 241, Loja 5 – Office Green
Passeio Pedra Branca
Palhoça - SC
88137-086

Rodovia SC 401, km 05, Loja 17
Shopping Casa & Design
Florianópolis - SC
88032-005

48 3283 0083

48 3206 7231
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