
Nosso caminho até aqui. . .
Uma história um tanto quanto inusitada, o Hana surgiu no pico 
da pandemia em 2020, quando nós, Adelyne e Raul, percebemos 
no lockdown a de�ciência gastronômica de Holambra para o 
delivery e naquelas conversas de casal, tarde da noite, ao insistirmos 
por duas vezes em pedir delivery em um restaurante local, vimos 
que o atendimento e a disponibilidade deixavam muito a desejar. 

Como um estalo, a ideia de abrir um negócio pareceu algo interessante. 
Surgiu então, depois de muito planejamento, muitos desa�os e muita 
dedicação, o Hana Sushi Delivery.  

Nós sempre atuamos em áreas completamente distintas, Adelyne na saúde e 
Raul no comércio, e resolvemos aliar toda a experiência que tivemos nas empresas 
que trabalhamos e mudamos assim a história gastronômica da cidade. Tudo pensado 
com muito carinho. Muitas exclusividades foram trazidas: das embalagens de delivery 
personalizada, o uso de �ores comestíveis na culinária oriental e o mais importante, o 
atendimento. Temos orgulho em ser o primeiro restaurante em Holambra a dedicar 
100% dos esforços no atendimento humanizado, dando atenção ao cliente do início 
do pedido, até a sua entrega.

Depois de 3 meses de operação, juntamos esforços e planejamos o tão sonhado 
restaurante. Sim, o Hana Sushi depois de 3 meses se tornou o Hana Restaurante. 

Um restaurante único, desde seu ambiente até o cardápio. O Hana Restaurante inaugurou 
em agosto/2021, aberto ao público no período pós pandemia, após muitos desa�os.

Um cardápio único, com a ideia de “fusion food”, Mar & Terra, Oriental e muitos drinks 
inovadores.

Esperamos que sinta essa experiência exclusiva de estar em um lugar inesquecível, 
diferente de tudo que a cidade de Holambra/SP pode proporcionar.

Agradecemos sua presença e sinta-se em casa!

Dedicamos aos nossos familiares e amigos que embarcaram conosco nessa jornada maluca.

Adelyne e Raul



Couvert
Pão tipo baguete de fermentação natural, manteiga Paris,
cebola con�tada e azeitonas pretas.

Entrada Comtemporânea
Niçoise Hana - R$ 42
Releitura de nosso Chef dessa tradicional receita originada na cidade
francesa de Nice.  Nesta versão é feita com tomates con�t, ovos cozidos,
tataki de atum, ervilha torta, folhas baby, folhas de manjericão, alho assado
e molho especial Hana tipo Ponzu.

Hana - R$ 15

Salada Mista - R$ 25
Mix de folhas, pepino, tomate cereja, cebola roxa e lascas
de parmesão.

Vinagrete de Polvo - R$ 63
Polvo espanhol cozido, cebola, alho e tomate temperado com vinagre
de vinho. Acompanha torradas.

Salada com Tabule de Quinoa - R$ 19
Quinoa real cozida, tomate, pepino, cebola roxa, hortelã,
temperado com limão, azeite e sal. Acompanha bouquet de folhas.

Salada Toscana - R$ 36
Pão tipo Ciabatta, tomate cereja temperado com azeite e vinagre de
vinho tinto, semente de erva doce, alcaparras, anchovas, manjericão
fresco, pimentão  vermelho sem pele, alho e parmesão ralado.

Salada com Tabule de Quinoa



Porções
Home Made French Fries

Home Made French Fries (1P) - R$ 14 / (2P) - R$ 27
A preferida do Hana Restaurante. Deliciosa batata frita produzida na casa, 
receita exclusiva do Chef, com tempero exclusivo. Impossivel comer uma só.

Bruschetta - R$ 59
4 Bruschettas servidas no tradicional pão italiano, cobertas da seguinte forma: 
uma de salmão curado do Hana, uma de salmão negro produzido na casa e 
duas com antepasto tradicional italino, feito pelo Chef.

Camarões à Provençal - R$ 82
250gr de camarões rosas grelhados no azeite, cebola, alho, tomate,
�nalizado com vinho branco e ervas frescas.

Camarões Empanado - R$ 83
250gr de camarões cinzas selecionados, empanados com panko.
Acompanha molho da casa.

Lula a dorê - R$ 39
250gr de anéis de lula nacional, empanadas e fritas.
Acompanha Aioli de Sriracha.

Lula Hana - R$ 39
Anéis de lula selecionados, puxado no alho e óleo. 
Uma opção maravilhosa para quem do sabor mediterrâneo.

Isca de Tilápia - R$ 64
400gr de �le de tilápia, empanado na farinha panko.
Acompanha molho tártaro da casa.

Filé Hana Premium - R$ 75
Tira de Mignon grelhado salteados com cebola e tomate, servido com
uma deliciosa Fonduta de Queijo gratinado. Acompanha cesta de pães.



Na Brasa

Bolinho de Pescado - R$ 26
Feitos na casa, a nossa mistura secreta de pescados e temperos o
tornaram o croquete mais vendido na casa. 6 unidades.

Croquetinho de Camarão - R$ 39
Receita exclusiva do Hana Restaurante, são croquetinhos de abobora cabotia e
camarões. São produzidos sem farinha e recebem nosso delicioso tempero.
8 unidades.

Croquetinho de Salmão - R$ 42
Mais um receita criada pelo Hana Restaurante. Deliciososo croquetinho sem farinha e 
com massa de salmão e cream cheese. Recebe nosso tempero exclusivo. 8 Unidades.

Fraldinha Red (220gr) - 1P - R$ 88
Corte premium da tão conhecida fraldinha. Muito suculenta e saborosa, esse  corte
já é preparado sem aquela capa de gordura mais rígida.  Também conhecido como 
bife de "vacio" ou "vazio". Sabores e texturas intensas.

Flat Iron (220gr) - 1P - R$ 90
O corte que quebrou o mito de que apenas cortes de traseiro são nobres! 
Conheça o Flat Iron uma das mais macias e saborosas carnes de todo o boi. 
Se é maciez e sabor que você procura, esse é o corte ideal.

Assados premium, servidos com guarnição e molho a sua escolha.

Filé Mignon (220gr) - 1P - R$ 90
Dispensa legendas. Querido por todos. 

Bife Chorizo (220gr) - 1P - R$ 84
O bife de chorizo foi o corte que consagrou a carne Argentina.
Retirado do contra�lé, apresenta uma rica capa de gordura e marmoreio
moderado, sendo ideal para ser servido ao ponto mais ou menos. 

Bife de Chorizo



French Rack (Carré de Cordeiro) - 1P - R$ 133
O French Rack, também conhecido como carré de cordeiro ou costeleta de 
cordeiro, é um dos cortes mais admirados e glamorosos da alta gastronomia. 
Sabores intensos e textura macia, esse corte é um viagem ao paladar.

Salmão Grelhado (220gr) 1P - R$ 88 / (440gr) 2P - R$ 176
Filé de Salmão, temperado e grelhado com a pele. Crocancia, macies e textura
única, esse peixe irá te surpreender.

Anchova Negra (220gr) 1P  - R$75 / (440gr) 2P - R$ 142
Lombos de Anchova Negra ao aroma de Lemon Pepper e grelhados. 
Por ser um peixe com um teor mais alto de gordura, ele mantém a textura
perfeita por fora, mantendo a suculência e sabores únicos desse peixe.

T-Bone

Guarnições - Escolha uma para acompanhar seu prato. Único por pessoa.

Batatas ao murro com ervilha torta cozida no vapor.
Risoto de mostarda antiga.
Risoto de Alho Poró.
Risoto de mix de cogumelos.
Pure Batata ao aroma de limão siciliano. 
Legumes Grelhados (Cebola, Tomate, Abobora Cabitiá e Quiabo).
Arroz branco.
Arroz biro biro.
Espaguete do Chef.

Molhos - Escolha um para acompanhar seu prato. Único por pessoa:

Molho a Campanha      |      Molho Chimichurri      |      Molho Pesto de Hortelã
Pesto de Hortelã            |      Maionese de Alho        |      Farofa especial da casa



Criações e releituras exclusivas do Chef.
Vale a pena cada descoberta.A la Carte

Chiclete de camarão - 2P - R$ 107
250gr de camarão grelhados no azeite e alho coberto com molho chiclete 
de queijo, gratinado. Acompanha arroz branco e batata palha.

Camarão Gratinado - 2P - R$ 149
Camarões Cinzas selecionados, puxados na cebola, alho, tomate e vinho branco,
molho bechamel e coberto com muito Catupiry Original (Colocar o logo do catupiry), 
gratinado com parmesão. Acompanha arroz branco.

Risoto de Camarão - R$ 85
Clássico risoto italiano, acompanhado com camarões salteados à provençal.

Salmão Unilateral - R$ 80
Técnica de preparo de salmão, onde os três pontos clássicos, se apresentam 
no mesmo preparo (Bem Passado, ao ponto e mal passado), acompanha 
legumes grelhados e molho de espinafre.

Galeto à camponesa - R$ 58
Galeto desossado, grelhado. Acompanha risoto camponês, crispy de couve
e quiabo grelhado.

Fettuccine ao molho bechamel - R$ 48
Massa Fresca tipo Fettuccine, acompanhado do clássico molho branco francês, 
�nalizado  com parmesão e ervas frescas.  

Fettuccine a caprese - R$ 51
Massa fresca tipo Fettuccine, salteada com tomate cereja, molho pesto e 
mussarela de búfala.

Fettuccine Camarão - R$ 75
Massa fresca tipo Fettuccine com camarões rosas, puxados na manteiga, alho, 
cebola e vinho branco.

Risoto Camponês - R$ 37
Receita exclusiva de nosso Chef. Clássico da culinária italiana com uma releitura
bem brasileira. Esse risoto é composto de calabresa e caldinho de feijão. 

Galeto a Camponesa



Filet Mignon ao Brie  - R$ 93
Medalhão de �let mignon grelhado com queijo brie, mil folhas de batata, 
ervilha torta e �nalizado com redução de vinho tinto.

Filet do Chef Hana  - R$ 93
Exclusividade do Chef Diego Meulman, prato desenvolvido na casa. 220gr de 
Filé Mignon grelhado na manteiga aromatizada com alho e alecrim. 
Acompanha mousseline de batata inglesa, mini batata dourada, espinafre refogado, 
molho “ao jus” e aroma de manjericão.

Filhote ao Molho (2P) – R$ 191
Lombo de �lhote, peixe de couro regional amazônico conhecido também como 
Piraíba, feito na brasa acompanhado de camarões grelhados e molho de tomate 
produzido na casa.  Acompanha arroz branco e farofa especial do chefe

Mignon a Parmegiana (1P) - 73 / (2P) - R$135
Dispensa legendas. Filé Mignon empando ao molho de tomate feito na 
casa com muito queijo gratinado. Acompanha arroz branco e a nossa deliciosa 
Home Made French Fries.

Risoto de Beterraba (vegetariano) - R$ 44
Receita clássica italiana de risoto, feita com beterrabas frescas, mussarela 
de búfala, molho pesto e agrião. 

Risoto de Abóbora Japonesa (vegetariano) - R$ 44
Receita clássica italiana de risoto, feita com abóbora japonesa e espinafre.
Poderá ser feita nos padrões veganos.

Picadinho de mignon grelhado  - R$ 38
Acompanha risoto de parmesão e fritas. 

Massa ao molho sugo com mussarela de búfala (Talharim ou Parafuso) - R$ 36

Estrogonofe de Frango, arroz e fritas - R$ 27

Estrogonoffe de Carne – Acompanha arroz e fritas - R$ 38

Tilápia grelhada, acompanhada de arroz de brócolis - R$ 38

Fritas a vontadeInfantil

Filet Mignon ao Brie



Bebidas
Água  |  Água com Gás - R$ 5,00

Refrigerantes - Lata:    - R$ 7
Coca Cola, Coca Zero, Fanta Laranja, Sprite, Guaraná, Schweppes Citrus
 

Sucos:    - R$ 9
Natural Laranja
Natural Limao
Suco de Morango 

Café:    - R$ 10
Nespresso Ristretto
Nespresso Leggero
Nespresso Ristreto Intenso

Soda Italiana:   - R$ 19
Receitas exclusivas do Hana Restaurante. Nossos xaropes são produzidos na casa, 
tornando a Soda Italiana mais refrescante e natural, sem xaropes industrializados.

Soda Limão Siciliano
Soda Frutas Vermelhas
Soda Tangerina
Soda Limão com Gengibre
Soda Abacaxi c/ ou s/ hortelã
Soda Capim Limão

Cervejas:
Heineken - Long Neck- R$ 12,90
Heineken Zero - Long Neck - R$ 12,90
Corona - Long Neck - R$ 12,90
Stella - Long Neck - R$ 12,90
Stella Zero Glútem - Long Neck - R$ 12,90



Pilsen 600ml – R$ 25,90 
Cerveja puro malte, �ltrada, de cor dourada e muito límpida.
Refrescante, altamente carbonatada, de corpo leve e atenuado, com um per�l de
sabor neutro e de baixo amargor. É saciadora da sede, com �nal seco e alto drinkability. 

Session IPA 600ml – R$ 25,90 
Cerveja com amargor e aromas cítricos e frutados acentuados, devido ao lúpulo.
Session Beer é um estilo para se beber em grandes quantidades sem perder a qualidade.
Esta cerveja tem aroma explosivo, devido ao dry hopping.
Uma IPA mais aromática e com maior refrescância.

Weizen 600ml – R$ 25,90 
Tradicional da Baviera, do sul da Alemanha, essa cerveja de trigo alemã é �ltrada, é refrescante
e tem alta carbonatação. Possui aromas de cravo e banana (subproduto da fermentação),
corpo médio, sensação na boca cremosa e �nal seco. Possui levedura em suspensão, o que pode
aumentar a percepção de corpo.

Rubi Red Ale 600ml – R$ 25,90 
Criada exclusivamente para a Expo�ora de Holambra.
Cerveja avermelhada devido à adição de �or de Hibisco e pétala de Tulipas vermelhas. Possui um leve 
dulçor no início, balanceado pelo amargor no retrogosto. O Hibisco traz uma leve acidez, que equilibra 
com o caramelo do malte. Leve e muito refrescante, essa cerveja chama o próximo gole.

Witbier 600ml – R$ 25,90 
Essa legítima Belga de aparência turva é uma cerveja leve, bem carbonatada e refrescante. Tem adição
de cascas de laranja e semente de coentro, que conferem notas cítricas e condimentadas. Possui suave
dulçor agradável, leve acidez e �nal seco. Curiosidade: em alguns lugares da Bélgica o costume é servir
com uma fatia de laranja no copo.

Pale Ale 600ml – R$ 25,90 
Estilo de origem inglesa que tem como característica o lúpulo, que oferece amargor e aromas cítricos,
de pinho, de frutas tropicais, herbais e �orais. Uma ALE refrescante, lupulada, equilibrada e de
bom drinkability

Baltic Porter 600ml - R$ 25,90 
Cerveja com maltes tostados que conferem sabores e aromas de to�ee, chocolate amargo, café e nozes.
Dulçor suave equilibrado pela tosta, com notas de ameixas e frutas passas. Complexa e de alto teor
alcoólico, pode causar aquecimento. Estilo tradicional dos países banhados pelo Mar Báltico.
Esta é a única variedade de Porter que pertence à família Lager.

Obs. Por ser um processo artesanal de producão,
consultar o restaurante quanto a disponibilidade.

STRAAT BIER:
Cerveja produzida pela microcervejaria Straat Bier, localizada em Holambra/SP, 
seguindo os padrões e a lei de pureza e fabricação alemã de 1516.



Coqueteis
Clássicos Hana:

Aperol Spritz - R$ 31,90 
Aperol, espumante branco, água com gás e laranja Bahia.

Moscow Mule - R$ 38,00
Vodka, limão, infusão ginger produzido artesanalmente, algodão doce e
pó de gengibre.

Hana  - R$ 35,90 
Espumante branco, infusão ginger produzido artesanalmente, algodão doce
e pó de gengibre. 

Negroni - R$ 34,00 
Gin, Vermute Rosso, campari e Zest de Laranja (Com opção de defumação).

Cosmopolitan - R$ 31,90 
Vodka, Triple Sec, suco de limão e suco de Cranberry.

Margarita Flor de Sal - R$ 31,90 
Tequila, Triple Sec, infusão sugar, suco de limão com borda em �or de sal.

Mojito - R$ 25,90 
Rum, limão, infusão sugar, hortelã e agua com gás.

Carajillo - R$ 45,90 
Licor 43 e café expresso.

Vodkas: 
Ketel One, Absolute e Smirnof



Coqueteis
Gins Tônica Hana:

GT Clássic  - R$ 41,90 
Gin, infusão lemon, água tônica, limão e alecrim.
Adicional de especiarias (Escolha até 3) - Veri�car as opções com o garçom.

GT Ginger- R$ 41,90 
Gin, infusão lemon, infusão ginger, água tônica, limão e carambola.

GT Fresh - R$ 41,90 
Gin, infusão lemon, infusão siciliano, água tônica, capim santo, limão siciliano,
limão taiti e pepino japonês.

GT Red - R$ 41,90 
Gin, sweet and sour de frutas vermelhas, agua tônica e �ores.

GT Apple - R$ 47,90 
Gin, infusão lemon, xarope de maçã verde e maçã verde.

GT Tropical - R$ 41,90 
Gin, sweet and sour de tangerina, água tônica e laranja.

Gins:
Drako, Tanqueray, Monkey 47 e Playmouth



Coqueteis
Caipirinhas Hana:

Caipi 3 Limões - R$ 31,90 
Vodka, cachaça ou saquê, limão taiti, limão siciliano, limão cravo e 
infusão de rapadura.

Caipi Tangerina - R$ 31,90
Vodka, cachaça ou saquê, tangerina, infusão sugar e pimenta rosa.

Caipi Carambola - R$ 31,90
Vodka, cachaça ou saquê, carambola, manjericão e infusão sugar.

Caipi Morango - R$ 31,90
Vodka, cachaça ou saquê, morangos e infusão sugar.

Caipi Abacaxi - R$ 31,90
Vodka, cachaça ou saquê, abacaxi e infusão sugar.

Caipi Caju com Pimenta Dedo de Moça - R$ 31,90
Vodka, cachaça ou saquê, caju, limão siciliano, pimenta dedo de moça,
hortelã e infusão sugar.

Absolute, Cachaça Naciona, Cachaça Artesanal, Saquê.



Sobremesas
Creme Bruleé de Alfazema - R$ 24
Clássico francês com a cara do Hana Restaurante.

Panna cotta - R$ 19
Clássica receita de Panna cotta de baunilha, acompanhada
de coulis de morango.

Torta Brownie com sorvete de creme - R$ 29 
Torta Brownie Big Jhon Cookies, acompanha sorvete de creme.

Cocada Cremosa servida com redução de maracujá - R$ 24
Feita na casa com coco fresco, açúcar, creme de leite fresco, aromáticos e
servido com redução de maracujá. 

Brigadeiro de colher com sorvete de paçoca - R$ 24
Feito na casa com chocolate meio amargo, com crocante de pé de moleque
e servido com delicioso sorvete de paçoca.

Cocada Cremosa servida
com redução de maracujá.



(19) 99907-9192

hanarestaurante.holambra hanarestaurante.holambra

Aceitamos os cartões:

Você também pode realizar
o pagamento via PIX.

Nos avalie aqui:


