
Bibenda Sezon Letni.

Mamy już lato!

Fajnie Was znów widzieć przy Nowogrodzkiej. 

Fajnie, że lubicie nasze patio,  
teraz jest też miło z przodu pod parasolami.

Sezon rozpieszcza co chwila nowym warzywem, ale tylko na 
chwilę. Polujcie na nie w specjałach, które pojawiają się  
i znikają. Informacji jak zwykle szukajcie u naszej wspaniałej 
obsługi.

Zamawiajcie wspólnie, dzielcie się i kombinujcie.  
Kelnerzy pomogą Wam przetestować wszystkie możliwości. 

Pamiętajcie też o naszych śniadaniach  
w każdą sobotę i niedzielę od 10 rano.

Niech Bibenda trwa!

WEEKENDOWY 
BRUNCH

W każdą sobotę i niedzielę 
zapraszamy Was już od 10 

rano na śniadaniowe menu. 
Zacznij dobrze dzień!

ZUPA DNIA 12 ZŁ
 

Zawsze mięsna i wege.  
Zamów w porze  

lunchu za 6 złotych  
z dowolnym daniem  

z naszej karty.

Zimne

Hummus, bakłażan w melasie, pesto kolendrowe, sezam 21 zł

Arbuz, Pecorino, olej chilli, mięta, szczypiorek 18 zł

Palone buraki, fenkuł, dressing morelowy,  
kurkuma, kozi twaróg, kolendra, nerkowiec, liście 21 zł

Burrata, dżem z brzoskwini z chilli,  
olej szczypiorkowy, bazylia, migdały 33 zł

Rostbef na zimno, Bursztyn, fenkuł, szczypiorek,  
karmelizowana szalotka, orzechy laskowe 33 zł

Pâté z kaczej wątróbki,  
konfitura z moreli, liście zielone, chałka 23 zł

Oliwki, chrupiące ziemniaki, aioli 18 zł

Pieczywo, masło z czarnym czosnkiem, oliwa 10 zł

Ciepłe

Cukinia, brzoskwinia, ricotta, nduja,  
mięta, bazylia, orzechy laskowe 28 zł

Zielone risotto, bób, Emilgrana, jarmuż,  
orzech laskowy, siemię lniane  29 zł

Kiełbaska firmowa, pomidory, anchois,  
kozieradka, fenkuł, czerwona cebula, pietruszka 27 zł

Chrupiąca jagnięcina, czerwona cebula, ogórek,  
labneh, koper, mięta, sumak  36 zł

Chrupiące placki z soczewicy i cukinii, maślanka z koprem 21 zł

Fasolka szparagowa, bób, dymka, romesco, migdały 26 zł

Młody ziemniak, zielona tahina, mięta, zaatar 15 zł

Słodkie

Karmelowy budyń, truskawki z bazylią, ocet balsamiczny 16 zł

Ciasto czekoladowe, bita śmietana,  
olej z orzechów laskowych  16 zł

ZAMÓW BIBENDĘ Z DOSTAWĄ DO DOMU
Wejdż na sklep.bibenda.pl i zamów nasze Zapasy  

do swojej lodówki. Hummusy, pesto, hot sosy, inne klasyki 
oraz wspaniałe weekendowe zestawy obiadowe  

prosto pod Wasze drzwi.



Bibendowe

Tranquila

Tequila blanco, likier liczi, 
marakuja, białko. 25 zł W

Czarny Bez Spritz

Nalewka z owoców czarnego 
bzu, białe wino, limonka, 
herbata jaśminowa, Thomas 
Henry Elderflower. 24 zł d

Pink Sangria

Białe wino, arbuz, mięta, 
biały rum, pomarańcz, 
cytryna. 26 zł C

Trugroni

Gin, Campari, kordiał 
arbuzowo-truskawkowy, 
Mezcal. 21 zł W

Klasyki

Porn Star Martini

Wódka z tonką, puree 
z marakui, limonka, 
frizzante. 25 zł W

Southside

Gin, mięta, cytryna, syrop 
cukrowy. 19 zł W

Negroni Sbagliato

Campari, słodki wermut, 
frizzante. 23 zł [

Paloma

Tequila, sok grejpfrutowy, 
limonka, syrop z 
agawy, Thomas Henry 
Grapefruit. 26 zł [

BIBENDA 
BAROWA

Bez %

Placebo Spritz

Białe wino bezalkoholowe, 
kordiał truskawkowo 
arbuzowy, Peychaud’s bitters,  
soda jaśminowa. 18 zł d 

Bazyliana

Bazylia, puree z marakui, 
cytryna, woda  
gazowana. 12 zł [

Elektrolity

Piwo bezalkoholowe, miód, 
solanka, cytryna. 14 zł C

Białe wino Muscat 15-90 zł

Rohożec Nealko 0,5% 12 zł

Herbata

Earl grey, English breakfast, 
Rooibos, Japanese sencha,  
Jasmin pearl, Lapsang 
souchong  10 zł

Napoje

Lemoniada dnia 9 zł

Firmowa ice tea 12 zł

Świeży sok 
(pomarańcza, grejpfrut) 10 zł  

Thomas Henry 12 zł 
(Tonic, Ginger beer, 
Elderflower tonic)

Krystynka gazowana 6 zł

Coca-Cola, Cola Zero 6 zł

Kawa

Espresso 6 zł

Doppio 9 zł

Cappuccino 10 zł

Flat White 10 zł

Latte 12 zł

Moccamaster 9 zł

Drip 10 zł

Cold Brew 12 zł

BARMANI WIEDZĄ, CO ROBIĄ
Pytaj ich o ulubione koktajle, z przyjemnością przygotują 

coś specjalnie dla Ciebie. Przy barze bibenda trwa 
do ostatniego Gościa!

BIBENDA 
BEZALKO



Wódka 
J. A. Baczewski 
 czysta 5/10 zł 
 smakowa 6/12 zł 
Żubrówka Bison Grass  5/10 zł 
Żubrówka leżakowana w: 
 beczkach z jesionu  6/12 zł 
 beczkach z dębu  6/12 zł 
Wyborowa 5/10 zł 
Dzięgielówka 5/10 zł 
Chopin Single 11/22 zł

Aperitiv/Digestiv
Campari 8/16 zł
Cynar 7/14 zł
Aperol 7/14 zł 
Jägermeister 7/14 zł 
Cinzano 1757 8/16 zł
Fernet Branca 8/16 zł
Amaro Averna 8/16 zł 
Punt e Mes 7/14 zł
Lillet Blanc 7/14 zł
Luxardo Bitter Bianco 7/14 zł

Gin
Finsbury 7/14 zł 
Beefeater 7/14 zł
Hendrick’s 13/26 zł
Botanist 14/28 zł

Rum
Sailor Jerry 9/18 zł
Ron Barcelo 
 Blanco 7/14 zł 
 Gran Añejo 8/16 zł
Black Magic 10/20 zł
Don Papa 15/30 zł
Mount Gay XO 16/32 zł 
Zacapa 23yo 17/34 zł

Gotujemy uczciwie. Korzystamy i cały czas 
szukamy najwyższej jakości produktów 
od lokalnych dostawców.

W tej chwili kupujemy: mięso od p. Ani  
pod Halą Mirowską, drób od Waldemara 
Suwińskiego, warzywa i owoce z Gospodarstw 
Majlertów, Braci Piaseckich, oraz z Bronisz.  
Sery od włocha, a orientalne produkty z 
Samiry.

Dania podajemy na środek stołu, zachęcamy 
do wspólnego spędzania czasu. Mamy świetne 
wina, barmani mieszają wspaniałe koktajle, 
a na kranach rotują lokalne piwa z polskich i 
czeskich browarów. 
 
Zapraszamy do późna. Kuchnia działa 
do północy, a bar do ostatniego gościa. 

Jeżeli masz alergię lub specjalne życzenia, 
powiedz nam o tym.

hasło WiFi: 
Wiosna2018

Whisky/bourbon

Tullamore D.E.W. 8/16 zł    
 XO 10/20 zł 
 12yo 13/26 zł
Johnnie Walker
Blender’s Batch 8/16 zł
Monkey Shoulder 12/24 zł 
Laphroaig 10yo 13/26 zł
Glen Scotia  
Double Cask 13/26 zł
Bruichladdich 18/36 zł
Port Charlotte 20/40 zł
Octomore 25/50 zł
Nikka Coffey Grain 16/32 zł 
Wild Turkey 81 8/16 zł 
 Rye 9/18 zł 
 101 10/20 zł
Blanton’s  
Single Barrel 15/30 zł
Gold 20/40 zł

Inne
Cointreau 8/16 zł
Fireball 10/20 zł
Lauriston Calvados 12/24 zł 
Espolon Blanco 9/18 zł
Espolon Reposado 10/20 zł
Sierra Milenario  
 Reposado 15/30 zł
Frant 13/26 zł 
Sagatiba Cachaça 9/18 zł
Pisco Malpaso 10/20 zł
Absinthe 9/18 zł
Torres 10 X.O. 9/18 zł
Luxardo Maraschino 9/18 zł
Herring Cherry 8/16 zł

Bibenda: Dwojakiego bywała rodzaju. Jedna... mięszana 
w trunkach, szumna, en compotte i dlatego licząca się do 
nadzwyczajnych, boć się to nie co dzień zdarzało... Tutaj figurowały 
i wódka, i szampańskie. I kiełbasy, i bordeaux. I lura, i portery, 
i poncz. Była to jednym słowem babilońska wieża z napojów  
i jadła... Druga bibenda — zdrowa, krzepiąca lud Boży, poważna, 
spokojna, bibenda codzienna, zwyczajna, bibenda ex oicio, kolejką 
przez członków palestry wyprawiana

Stanisław Morawski, „Szłachta-bracia”, za „Polskim Słownikiem 
Pijackim” Juliana Tuwima


