
 

Drodzy! Minie jeszcze trochę czasu zanim spotkamy się przy wspólnym stole. Nic 
straconego! Pomożemy Wam urządzić Bibendę w domu. Przygotowaliśmy dla Was 
menu kryzysowe złożone z samych naszych klasyków. Zaopatrzcie lodówki w 
zapasy z Bibendy.  

Zamówienia przyjmujemy: 
-mailowo rezerwacje@bibenda.pl  

-na naszych profilach fb i insta 

-sms 502 77 03 03 

potrzebujesz wsparcia w kuchni, masz pytania dotyczące naszych produktów? Pisz!  

Dostawa: 
-odbiór własny lub dostawa + 5 zł (minimalne zamówienie 50 zł) 

Płatności: 
-bezdotykowo kartą przy dostawie lub odbiorze 

-przelewem w przedpłacie (z wysłaniem potwierdzenia) na konto:  

78 1750 0012 0000 0000 2688 2249 

  

Zapasy: 
labneh, oliwa z oliwek, zaatar, skórka z cytryny 450ml  25 
zł 
na śniadanie do jajek, na kanapkę, do pieczonych warzyw,  
na słodko z miodem i orzechami i na wytrawnie z wędzonym łososiem 

hummus klasyczny, oliwa z oliwek, prażony sezam 450ml  20 zł  
w trakcie dnia, między posiłkami ( zachcianki na kwarantannie! ),  
na kolację ze świeżymi warzywami, na śniadanie z szakszuką,  

baba ghanoushe, oliwa z oliwek, zaatar 225ml  15 zł 
do pieczonych warzyw, do postawienia na środku stołu podczas gry w planszówki, 
resztki zjedz na kawałku focacci z piklowaną czerwoną cebulką i ziołami 

sos romesco, prażone migdały 225ml  15 zł 
do mięsa, do jajek, do pieczonego kalafiora, do makaronu 
wymieszaj z pomidorami z puszki, żeby zrobić szybki spód do szakszuki 

NOWOGRODZKA 10, 00-511 WARSZAWA 
+48 502 77 03 03 

REZERWACJE@BIBENDA.PL 

mailto:rezerwacje@bibenda.pl
https://www.facebook.com/bibendanowogrodzka10/
https://www.instagram.com/bibendanowogrodzka/


 

 

aioli z harissą, skórka z cytryny 225ml  15 zł 
w czasach kryzysu zwracamy się w stronę klasyków. 
Zjedz z jajkiem na twardo, posmaruj kanapkę, polej nim pieczone ziemniaki 

pikantne pesto kolendrowe 225ml  15 zł 
polej nim labneh, hummus, jajka sadzone albo smażonego kurczaka.  
Dolej więcej oliwy i soku z cytryny i wymieszaj z liśćmi  sałat 

intensywny sos pomidorowy gotowany na wolnym ogniu 450ml  15 zł 
do meatballsów, do gnudi, do fasolki na obiad, do makaronu. 
To sos pomidorowy - wiecie co z nim zrobić ! 

fasola Piękny Jaś Tyczny w bulionie, grillowana cytryna 450ml  15 zł 
użyj jako bazy do zupy, wymieszaj z masłem i tartym Parmezanem, 
podsmaż na patelni z ziołami, chilli i skórką cytryny 

gnudi z domowej ricotty, masło szałwiowe  30 zł 
obgotuj przez 3 minuty w osolonej wodzie, masło podgrzej na patelni - tyle! 
dodaj jarmuż, smażone grzybki, pomidory, starty ser  -  pełna dowolność! 

meatballsy wołowe z orzechami laskowymi i pietruszką (4szt)  30 zł  
podgrzej w sosie pomidorowym lub w piekarniku, obsyp ziołami 
zjedz z fasolką, makaronem, grubą kromką podpieczonej focacci 

chrupiące udko zagrodowe  20 zł 
wiecie czego na pewno nie chcecie robić w domu? Smażyć w głębokim tłuszczu! 
Ale na pewno przyjdzie taki dzień, że będziecie chcieli zjeść na obiad to udko.  

pierogi z pieczonym selerem i jarmużem (10 szt.), masło pietruszkowe  20 zł 
z miłości do wegetarian! Obgotuj w osolonej wodzie i potraktuj rozpuszczonym masłem, 
jest szansa, że zjedzą je dzieci i nawet nie zauważą, że to zdrowe! 

pikantne pierogi z pieczonymi ziemniakami (10szt), złoty sos  20 zł 
z miłości do wegetarian - część druga! Ugotuj pierogi, podgrzej sos z odrobiną wody,  
wymieszaj wszystko i zjedz na raz. Polecamy rzucić na górę trochę kolendry,  
dymki lub szczypiorku - i już! 

puszysta focaccia  10 zł 
nie trzeba Wam przedstawiać 

chałka do burgerów  4 zł 
niby do burgerów, ale nie ma chyba w obu firmach osoby,  
która nie zjadła jej z masłem i konfiturą...działa! 
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