futo maki 6
futo zucchini

SZT.| 6 PCS
26.90

BESTSELLER

cukinia w tempurze, shiitake, suszony pomidor, por, ogórek
i wegański majonez
zucchini in tempura, shiitake, dried tomato, leek, cucumber and
vegan mayonnaise

alergeny: soja, pszenica

futo boczniak

25.90

BESTSELLER

boczniak pieczony na czosnku z warzywami z dodatkiem migdałów
i płatków chili
oyster mushroom baked in garlic, vegetables with almond and chili
flakes

alergeny: soja, migdały

awokado, ogórek, kampyo, oshinko i wegański serek na bazie
migdałów
avocado, cucumber, kampyo, oshinko and vegan cheese based on
almonds
alergeny: soja, migdały

futo KFB 

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 12:00 - 16:00
MONDAY - FRIDAY 12 PM - 4 PM

22.90

futo classic

27.90

NOWOŚĆ

boczniak w chrupiącej panierce, sałata, ogórek, fasolka szparagowa
i por z ostrym wegańskim majonezem
oyster mushroom in a crispy coating, lettuce, cucumber, green
beans and leek with spicy vegan mayonnaise

NA LUNCH
zupa soup
danie główne main dish
zupa + danie główne soup + main dish

choose 2 portions

SZT.| 6 PCS
14.90

hoso pomidor

marynowany pomidor
pickled tomato

14.90

hoso marchewka

pieczona marchewka i oshinko
baked carrot and oshinko

alergeny: soja

22 SZT.| 22 PCS

5 x california tempura 
5 x california batat 
6 x futo zucchini
6 x futo boczniak
6 x futo classic
6 x hosomaki awokado/ogórek avocado/cucumber

yaki tofu

GREEN BOX

32 SZT.| 32 PCS

BESTSELLER

alergeny: soja, sezam, migdały, pszenica

KFB Kimidori Fried Boczniak 

pieces of oyster mushroom in a crispy coating served with aioli and barbecue sauce
alergeny: soja, gorczyca

6 x hosomaki awokado/ogórek avocado/cucumber

alergeny: soja, sezam, migdały, pszenica

przegrzybki  

2 x gunkan kukurydza 

HUNGRY GREEN

5 x california avocado

4 x nigiri marynowany pomidor 

6 x futo nachos panko 

5 x california avocado

alergeny: soja, sezam, migdały, orzechy włoskie, orzechy nerkowca,

6 x futo boczniak

5 x california dragon

13.90

64 SZT.| 64 PCS

5 x california tempura 

6 x hoso tempura awokado

10 x california dragon

pszenica

6 x futo classic

12 x futo zucchini

209.90

6 x hosomaki awokado/ogórek avocado/cucumber
6 x hosomaki tykwa/rzepa gourd/turnip
alergeny: soja, sezam, migdały, pszenica

23.90
31.90

27.90

king oyster mushroom "scallops" served on parsley puree with chili, parsley oil and parmesan cheese made from nuts
alergeny: seler, orzechy nerkowca

4 x nigiri pieczona marchewka

8 x purple topped up roll

NOWOŚĆ

kubełek 130 g
kubełek 200 g

"przegrzebki" z boczniaka królewskiego podawane na puree z pietruszki z dodatkiem chili, oliwy pietruszkowej i parmezanu z orzechów

NOWOŚĆ

2 x nigiri Kimidori

BESTSELLER

kawałki boczniaka w chrupiącej panierce podawane z sosem aioli i barbecue

6 x futo boczniak

2 x nigiri pieczona papryka

25.90

NOWOŚĆ

salty edamame

6 x futo classic

159.90

appetizers

alergeny: soja

5 x california tempura 

6 x hosomaki tykwa/rzepa gourd/turnip

+ 4 zł
+ 4 zł
+ 4 zł

parzony groszek sojowy z wędzoną solą i zestem z limonki | steamed soya peas with smoked salt and lime zest

5 x california batat 

6 x futo zucchini

36 SZT.| 36 PCS

miso miso soup
herbata zielona green tea
lemoniada lemonade

tofu, pineapple and pepper skewers in sweet teriyaki sauce
alergeny: pszenica, soja, sezam

119.90

2 x gunkan papryka

5 x california tempura 

6.90
6.90
6.90
6.90

2 x nigiri marynowany pomidor 
2 x nigiri pieczona marchewka
2 x gunkan kukurydza 
2 x gunkan bakłażan

szaszłyki z tofu, ananasa i papryki w słodkim sosie teriyaki

2 x nigiri Kimidori

5 x california avocado

PREMIUM BOX

powiększ zestaw o 1 porcję

NA DOBRY POCZĄTEK
75.90

+ 4 zł
+ 4 zł

increase your lunch by 1 portion

alergeny: soja, sezam, migdały, pszenica

sets

TRY GREEN

29.90

6 x hosomaki tykwa/rzepa gourd/turnip

alergeny: soja

zestawy

herbata zielona green tea
lemoniada lemonade

alergeny: zapytaj obsługę ask the staff

sushi lunch wybierz 2 porcje

hosomaki 6

14.90
24.90
29.90

kimchi 

tradycyjna sałatka koreańska | traditional Korean salad

12.90

alergeny: soja, pszenica

pikle

warzywa piklowane z dodatkiem przypraw i ziół | pickled vegetables with spices and herbs

NA ROZGRZEWKĘ
miso

zupa z pasty sojowej z makaronem soba, wakame, silken tofu i shiitake z dodatkiem pora, szczypiorku i sezamu

13.90

soups
15.90

soybean paste soup with soba noodles, wakame, silken tofu and shiitake with the addition of leek, chives and sesame
alergeny: soja, pszenica

spicy creamy ramen 

NOWOŚĆ

kremowy bulion z makaronem ramen, pieczonym pomidorem, "mięskiem" sojowym i kiełkami groszku z dodatkiem
szczypiorku i sezamu

37.90

creamy broth with ramen noodles, roasted tomato, soybean "meat" and pea sprouts with the addition of chives and sesame
alergeny: soja, pszenica, sezam, orzechy ziemne



kimidori.pl

Podane alergeny są zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011. Jeśli masz alergię na inne, niewymienione produkty spożywcze,
prosimy poinformuj o tym obsługę. Zaznaczamy również, że nie jesteśmy restauracją 100% Gluten Free.
Śladowe, bądź znikome ilości glutenu mogą wystąpić w każdym daniu.

pinkvegan.pl

Przy obsłudze grup od 4 osób i wzwyż doliczamy serwis w wysokości 10% wartości rachunku

zupa dnia soup of the day

zapytaj o dostępność ask for availability

kimidori.pl

pinkvegan.pl

14.90

DO SYTA
katsu curry



main dishes
35.90

NOWOŚĆ

kotlet sojowy w chrupiącej panierce panko podawany z ryżem i sosem curry z warzywami, z dodatkiem szczypiorku, kolendry i sezamu
soybean cutlet in crispy panko served with rice and curry sauce with vegetables, chives, coriander and sesame

37.90

BESTSELLER

słodko - pikatne szarpane tofu, warzywa w tempurze, awokado, kukurydza, shiitake, pikle, kiełki groszku, ryż, sezam i sos Yakiniku

sweet and spicy jerky tofu, vegetables in tempura, avocado, corn, shiitake, pickled vegetables, pea sprouts, rice, sesame and Yakiniku sauce
alergeny: soja, sezam, pszenica

korean bowl



supreme rolls
purple topped up roll

alergeny: soja, sezam, pszenica, seler

chirashi bowl

SUSHI DOBRE NA WSZYSTKO

39.90

"kurczak", kimchi, sałatka z ogórka, edamame, rzodkiew piklowana, ananas i sałata frise podawane z ryżem i sosem gochujang
z dodatkiem szczypiorku, kolendry i sezamu

"chicken", kimchi, cucumber salad, edamame, pickled radish, pineapple and frize lettuce served with rice and gochujang sauce with

8 SZT.| 8 PCS 33.90

czerwona cebula w tempurze, awokado, na górze obficie doładowane
pastą z orzechów włoskich i nerkowca oraz kinpirą z czerwonej
kapusty
red onion in tempura, avocado, generously topped with a creamy
paste of walnuts and cashews and red cabbage kinpyra
alergeny: orzechy włoskie, orzechy nerkowca, sezam, soja, pszenica

futo nachos panko 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

BESTSELLER

6 SZT.| 6 PCS 29.90

grillowana kukurydza, marynowane na ostro papryka i ogórek
w panko z nachosów z ostrym wegańskim majonezem i szczypiorkiem
grilled corn, spicy marinated pepper and cucumber in nachos
panko with spicy vegan mayonnaise and chives
alergeny: soja, pszenica

hoso tempura awokado

NOWOŚĆ

6 SZT.| 6 PCS 23.90

fasolka szparagowa i kapary w tempurze, awokado, słodki sos
i płatki chili
crunchy tempura roll with green beans and capers, avocado, sweet
sauce and chili flakes
alergeny: soja, pszenica

california gold corn 

NOWOŚĆ

8 SZT.| 8 PCS 34.90

kakiage i marynowane jalapeno pokryte pastą z orzechów
ziemnych, opalaną kukurydzą z dodatkiem kizami wasabi
kakiage and marinated jalapeno covered with peanut paste, fried
corn with wasabi kizami
alergeny: orzechy ziemne, migdały, sezam, soja, pszenica

chives, coriander and sesame

alergeny: pszenica, soja, sezam, gorczyca

beyond burger

39.90

BESTSELLER

cutlet beyond, pickled cucumber, tomato, red onion, curly lettuce, barbecue and "honey" - mustard sauce

16.90

pieczona marchewka z dodatkiem marynowanej rzodkiewki
baked carrot with the addition of pickled radish

alergeny: soja, pszenica, gorczyca

dobierz frytki 8.90


gunkan maki 2 SZT.| 2 PCS

2 SZT.| 2 PCS

nigiri pieczona marchewka

kotlet beyond, ogórek piklowany, pomidor, cebula czerwona, sałata karbowana, sos barbecue i musztardowo - "miodowy"

pink fries

nigiri

35.90

NOWOŚĆ

frytki belgijskie, "mięsko" sojowe, piklowana rzodkiewka, ananas, jalapeno, prażony bób i kolendra podawane z sosem gochujang i aioli

Belgian fries, soy "meat", pickled radish, pineapple, jalapeno, roasted broad beans and coriander served with gochujang and aioli
sauce

alergeny: pszenica, soja, gorczyca

17.90

marynowany pomidor z kizami
pickled tomato with kizami

19.90

BESTSELLER

grillowany bakłażan z pastą z czarnej trufli i limonką
grilled eggplant with black truffle paste and lime

NA DOKŁADKĘ

nigiri pieczona papryka
12.90

frytki

18.90

18.90

gunkan bakłażan

smażone kostki z bakłażana z dodatkiem sosu teriyaki i kizami wasabi
fried eggplant cubes with teriyaki sauce and wasabi kizami

alergeny: soja, sezam

alergeny: soja, sezam

nigiri Kimidori

BESTSELLER

grillowana kukurydza i kolendra z wegańskim majonezem na ostro
grilled corn and coriander with spicy vegan mayonnaise

alergeny: soja

nigiri marynowany pomidor 

gunkan kukurydza 

17.90

NOWOŚĆ

pieczona papryka z dodatkiem marynowanej cebulki
baked pepper with the addition of pickled onion

gunkan papryka 

NOWOŚĆ

18.90

tatar z pieczonej papryki z ostrym wegańskim majonezem
z dodatkiem migdałów w płatkach
roasted pepper tartare with spicy vegan mayonnaise and almond
flakes

alergeny: soja, sezam, migdały

alergeny: soja, sezam

fries

dobierz sos
aioli | alergeny: gorczyca
barbecue | alergeny: soja

2.90
2.90

california maki
california dragon

NA OSŁODĘ
mus czekoladowy

desserts
17.90

mus czekoladowy z polewą ze słonego karmelu

ciasto dnia

cake of the day

kimidori.pl

pinkvegan.pl

17.90

29.90

cukinia w tempurze, ogórek, por owinięte bakłażanem ze słodkim
sosem
zucchini in tempura, cucumber and leek wrapped in eggplant with
sweet sauce
alergeny: soja, pszenica

california avocado

chocolate mousse with salted caramel topping

BESTSELLER

5 SZT.| 5 PCS

26.90
BESTSELLER

suszony pomidor, pieczona marchewka, rzepa i wegański serek na
bazie migdałów obłożone awokado z posypką z nachosów i sosem
Yakiniku
dried tomato, baked carrot, turnip and vegan cheese based on
almonds wrapped in avocado with nachos and Yakiniku sauce
alergeny: soja, sezam, migdały, pszenica

california tempura 

23.90

por i boczniak w tempurze, awokado, ogórek i wegański majonez
z dodatkiem marynowanej cebulki, na ostro
leek and oyster mushroom in tempura, avocado, cucmber and
vegan mayonnaise with pickled onion, spicy
alergeny: pszenica

california batat 

24.90

batat w tempurze, awokado z ostrym wegańskim majonezem
z dodatkiem migdałów w płatkach
sweet potato in tempura, avocado with spicy vegan mayonnaise
and almond flakes
alergeny: sezam, migdały, pszenica

