
Hi Pokee



bebidas
os refrescos seguem 
receitas próprias e 
são feitos na casa



bebidas

• adoçado
• gaseificado
• sem adição de açúcar

NOSSOS REFRESCOS  
capim 12 • •
mate com limão 12 • 
tônica de melancia 12  • •
suco POG 12  • 
yuzu 12  • •

ÁGUAS  
natural 7
com gás 7 

OUTRAS
baer mate 12 • •
cerveja corona 14
cerveja praya witbier 14



highballs
hi-balls são drinques 
que misturam uma dose 
de destilado com os 
nossos refrescos



hi-balls 

• adoçado
• gaseificado
• sem açúcar

CAPIM COM GIN  21   • •
nosso refresco de capim  
+ uma dose de Gin Atlantis 
 
TÔNICA COM GIN  21   • •
nosso tônica de melancia  
+ uma dose de Gin Atlantis

YUZU COM GIN  21  • • 
nosso refresco de yuzu, uma 
edição sazonal e limitada,  
+ uma dose de Gin Atlantis

MATE COM RUM  21   •
nosso mate com limão  
+ uma dose de Rum  
Bacardi 8 Anos



entradas
nem só de poke é feito
o nosso cardápio



entradas
RANGOON  18   
quatro wontons recheados  
com siri, salmão, espinafre  
e cream cheese  
+  molho adocicado  
de pimenta Sriracha 
 
GUACA  18  
guacamole com chips  
de batata doce  
e banana da terra



pokes
você monta do seu jeito.  
se preferir, siga para  
as sugestões



do seu jeito  59

BASES 
escolha uma ou duas
 
arroz branco
arroz integral
 
PRINCIPAIS     
misture até três ingredientes principais

atum
camarão
polvo
salmão

MOLHOS    
escolha apenas um 

clássico base de shoyu + óleo gergelim
cítrico clássico + limão 
apimentado clássico + pimenta
wassabi clássico + wassabi
maionese apimentada
tarê adocicado
ervas com castanha

shimeji
shitake 
frango
porco

quinoa
folhas



ACOMPANHAMENTOS
combine os seus três preferidos
 
abobrinha
avocado
cenoura
edamame
guacamole

 
COMPLEMENTOS    
para finalizar, só faltam os três 
complementos que você preferir

nori
gari 
wakame
pururuca
cebola frita
coco crocante
cream cheese

milho 
pepino
pupunha 
tomate
manga

kimchi
kani
ovo

maionese
maionese kewpie +5
pimenta sriracha
castanha de caju
flocos de tempurá
chips de banana
chips de batata

todos os pokes acompanham 
cebola roxa, cebolinha, furikake 
e gergelim



sugestões  56

PRIMEIRO 
arroz branco, salmão,  
molho cítrico, avocado, 
manga, pepino, coco  
crocante, gari e nori

MAR E TERRA
arroz branco, atum, barriga 
de porco, molho cítrico,  
avocado, kimchi, ovo,  
pepino, maionese,  
wakame e pururuca

ATUM APIMENTADO
arroz branco, atum,  
maionese sriracha,  
pepino, avocado, cebola  
frita, wakame, gari e  
flocos de tempurá

em caso de restrição 
alimentar, por favor, 
nos avise.



sugestões  56

COLETIVO 
arroz branco, salmão, molho  
clássico, pepino, avocado,  
tomate, chips de batata 
doce, nori e wakame

DOIS COGUMELOS   •
quinoa, shimeji, shitake, 
molho de ervas, cenoura, 
edamame, tomate,  
castanha de caju e  
chips de batata doce

CAMARÃO
arroz branco, camarão,  
molho tarê, tomate cereja, 
guacamole, manga,  
chips de batata doce, 
castamha de caju e nori

• vegetariano
em caso de restrição 
alimentar, por favor, 
nos avise.



dons
bowls quentes  
para dias frios  
(ou não)



pratos quentes
TERIYAKI CHICKEN DON  47  
arroz quentinho, sobrecoxa 
grelhada com molho teriyaki, 
ovo, shitake em conserva,  
cebolinha e gengibre 
em conserva

BUTA DON  47  
arroz quentinho, barriga de 
porco assada e glaceada  
com molho teriyaki, ovo,  
cebolinha, shitake em  
conserva e gengibre 
em conserva



sobremesas
porque aquele docinho 
no final sempre cai bem



sobremesas
 
MOUSSE  18  
clássica mousse de  
chocolate com nosso  
coco crocante por cima

TRIFLE 24 
creme de yuzu, biscuit 
de amêndoa e suspiro

CHEESECAKE 24
calda de manga e 
limão tahiti



nosso instagram  
é o @hipokee  
nos vemos lá!

fica bem


