
All prices are inclusive of VAT 15%

Menu items may contain or come into contact with wheat, eggs, peanuts, and milk. 
For more information, please speak with a manager.
Adults need 2,000 calories per day on average, and individual calorie need may vary 
from person to person. Additional nutritional information is available upon request.

جميع االسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪

بيان مسببات الحساسية: قد تحتوي بعض عناصر القائمة من الخردل أو الكرفس أو بذور السمسم أو الغلوتين أو منتجات ا�لبان أو
المكسرات أو الترمس أو الصويا أو البيض أو الفول السوداني. لمزيد من المعلومات يرجى التحدث مع مدير في الخدمة

يحتاج البالغون إلى 2000 سعرة حرارية في اليـوم، لكـن احتياجـات السـعرات الحراريـة الفرديـة قـد تختلـف مـن شـخص �خر

Aguachile • 94
Mexican style stone bass ceviche,

avocado cream, jalapeño
سيڤيتشي ستون باس على الطريقة المكسيكية مع

كريمة ا�فوكادو والهالبينو

Tuna Laqueado • 144
Seared Akami tuna, tamarillo ponzu,

manao crunch, pineapple 
تونة أكامي المشوية مع بونزو التمر الهندي والكاجو

مع شرائح االناناس

Crudo y Marinados
Raw & Marinated

Langosta Ceviche • 270
Lobster ceviche, coconut gazpacho, grapes, Oscietra caviar

سيڤيتشي اللوبستر مع جازباتشو جوز الهند والعنب با¬ضافة إلى كافيار أوسيترا

Hojas y V�duras Frescas
Salad & Vegetables

Tambo Achiote • 82
Marinated chicken breast, lettuce,

anchovy dressing, chickpeas croutons
صدر الدجاج المتبل مع الخس وصوص ا�نشوفة

 با¬ضافة إلى الحمص المقرمش

Ensalada Amazónica • 78
Avocado, mango, confit tomato,

kalamansi citrus
فاكهة المانجو مع ا�فوكادو وكونفيت الطماطم

مع فاكهة الكاالمانسي الحامضة

Betarraga • 70
Roasted heritage beetroot, cashew cream, orange

شمندر تراثي محمص مع كريمة كاجو و برتقال

Amazónico Maki • 78
Mango, avocado, coconut, cacao nibs 

 فاكهة المانجو مع ا�فوكادو وجوز الهند مزين بحبيبات الكاكاو

Langostino Pibil • 109
Prawn tempura, teriyaki sauce, achiote miso  

 تمبورا الجمبري مع صوص الترياكي يضاف إليه ميسو بذور ا�شيوت

Atun Picante • 128
Spicy red tuna tartar, cucumber, green apple, chives

 تارتار التونا الحمراء الحارة مع الخيار والتفاح ا�خضر والثوم المعمر

Japazonico
Sushi & Maki

Ginshake Aburi • 71
King salmon, banana miso cream

السلمون الملكي مع كريمة الميسو بالموز

Persea • 59
Avocado, wakame, oyster leaf, ume 

 ا�فوكادو والوكامي مع أوراق نبتة المحارومعجون الخوخ

Kagoshima • 82
A5 Japanese wagyu beef

A5  لحم الواغيو الياباني من نوع

Foie Gras • 73
Foie gras canard, chutoro, green shiso 

 الفوا جرا مع التشوتورو وورق الشيسو ا�خضر

Petiscos Amazónicos
Amazonico Bites

Guacamole con Erizo • 105
Guacamole, sea urchin, green plantain crisp

 جواكمولي مع قنفذ البحر وشرائح الموز ا�خضر المقرمشة

Patacones Mechados • 102
Crispy plantain, pulled veal, achiote seeds

 شرائح الموز المقرمشة مع لحم العجل منزوع العظم وبذور ا�شيوت

Kofta de Cordero • 82
Marinated lamb kofta, tamarind, coriander sauce

 كفتة الغنم المتبلة مع التمر الهندي وصوص الكزبرة

Alitas de Pollo • 85
Marinated chicken wings, spicy mango sauce

أجنحة دجاج متبلة مع صلصة مانجو الحارة

Arepas de Cangrejo • 117
Nikkei crab salad, corn shell, Ikura

سلطعون نيكاي محشي برقائق الذرة ومزين بالكافيار ا�حمر



Carnes a la Parrilla
Charcoal Grilled Meats

Ojo de Bife Wagyu • 1,283 (600gr)

Australian wagyu rib eye
ستيك الواغيو الريب اي االسترالي

Costilla Huacatay • 235 (300gr)

Black mint marinated lamb chops
 قطع لحم الغنم المتبلة بصوص النعناع ا�سود

Solomillo de Wagyu • 1,138 (500gr - For Two)

Japanese Hakaido wagyu fillet 
 فيليه الواغيو هوكايدو الياباني

Picanton Caipira • 212
Fresh herb marinated baby chicken 

 فروج الدجاج المتبل با�عشاب الطازجة

Picanha Rodizio • 240
Brazilian style grilled rump steak

 رامب ستيك مشوي على الطريقة البرازيلية

Costilla de Wagyu • 1,483 (1.5kg)

Australian wagyu Tomahawk
 الواغيو ا�سترالي توماهوك

Queso Fundido • 63
Argentinian-style baked cheese,

sun dried tomato, anchovies
الجبنة المخبوزة على الطريقة ا�رجنتينية

 مع الطماطم المجففة وا�نشوفة

Papas Josper • 59
Josper roasted potatoes,

rosemary & garlic oil
بطاطا جوسبر المحمرة

 مع إكليل الجبل وزيت الثوم

Acompañamientos
Sides

Choclo Grillado • 57
Chargrilled corn on the cob, hutilacoche truffle sauce, queso fresco, spicy seasoning

  ذرة مشوية على الفحم مع صلصة ترافل هوتيالكوشي وفريسكو كيزو وتوابل حارة

Sudado Nikkei • 165
Tiger king prawns, roasted camote, aji amarillo, 

warm tigers milk 
 روبيان ملك النمر مع كاموت مشوي و آجي أماريلو و حليب نمر دافئ

Pulpo Anticuchero • 224
Grilled octopus, panca, physalis relish 

ا�خطبوط المشوي مع الفلفل بانكا المجفف ومخلل فاكهة الفيزاليس

Lubina al Espeto • 316
Wood-fire sea bass

  سمك السي باس المشوي على الحطب

Langosta Arrebatada • 448
Native lobster,

miso, spiced shellfish butter
 اللوبستر مع صوص الميسو وزبدة المحار بالتوابل

Del Rio a la Mar
Fish

Merluza Negra • 290
Patagonian black hake, grilled eggplant, plantain crisp

باتاغونيا بالك هايك مع باذنجان مشوي ولسان الحمل مقرمش

Pina Rostizada • 63
Roasted caramel glazed pineapple, corn cake,

coconut sorbet 
ا�ناناس المحمر والمكرمل

 مع كعكة الذرة وسوربيه جوز الهند

Chocolate al Moctezuma • 71
Hot chocolate fondant,

vanilla ice cream
فوندون الشوكوالتة الساخنة

  مع آيس كريم الفانيليا

Postres
Desserts

Baklava • 66
Passion fruit cream, dulce de leche, roasted nuts

 كريمة الباشن فروت وصوص دولسي دي ليتشي والمكسرات المحمصة

All prices are inclusive of VAT 15%

Menu items may contain or come into contact with wheat, eggs, peanuts, and milk. 
For more information, please speak with a manager.
Adults need 2,000 calories per day on average, and individual calorie need may vary 
from person to person. Additional nutritional information is available upon request.
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بيان مسببات الحساسية: قد تحتوي بعض عناصر القائمة من الخردل أو الكرفس أو بذور السمسم أو الغلوتين أو منتجات ا�لبان أو
المكسرات أو الترمس أو الصويا أو البيض أو الفول السوداني. لمزيد من المعلومات يرجى التحدث مع مدير في الخدمة

يحتاج البالغون إلى 2000 سعرة حرارية في اليـوم، لكـن احتياجـات السـعرات الحراريـة الفرديـة قـد تختلـف مـن شـخص �خر


