
Zimne

Pieczone buraki, wędzone labneh, 
orzechy laskowe, siemię lniane, tajska bazylia, mięta 16 zł 

Karmelizowany batat, kwaśna śmietana, 
ostre pesto z kolendry i chilli serrano, żytnia dukkah 19 zł

Pieczona papryka, stracciatella, pesto pietruszkowe, 
orzechy włoskie, orzeszki pinii, mięta 25 zł

Konfitowany łosoś, grejpfrut, 
ogórek, olej chilli, limonka, koper, mięta 23 zł

Tatar, ser Bursztyn, żółtko, smażone kapary, 
kasza gryczana, olej szczypiorkowy 31 zł

Sery, miód z truflą, oliwa z oliwek, świeże daktyle  33 zł

Hummus, tahina, oliwa z oliwek 16 zł

Oliwki, solone migdały, zatar  16 zł

Pieczywo na zakwasie, 
palone masło, oliwa z oliwek, płatki soli 10 zł

SPECJALE
Zapytaj obsługę,  

co mamy spoza karty.  
Będziemy Was 

zaskakiwać.

NIEDZIELNE ŚNIADANIA
Co niedzielę od 10 rano. 

Jajka i wszystko, 
czego potrzebujecie, 

żeby dobrze zacząć dzień. 

Ciepłe

Karkówka złotnicka, jabłko,  
kalarepa, jarmuż, pęczak, musztarda 35 zł

Fasola Piękny Jaś, grzyby shitake, 
jarmuż, żółtko, ser Emilgrana               29 zł

Ozór wieprzowy w panko, 
ostry sos z rokitnikiem i habanero, kimchi z fenkuła 29 zł

Brukselka, szalotka, palone masło, 
sos sojowy, sezam i fistaszki, tajska bazylia 16 zł

Ziemniak, boczniak, szpinak, 
masło, cytryna, pesto pietruszkowe, ser Emilgrana 23 zł

Kiełbaska jagnięca z oregano, 
palony por, sos romesco, jogurt z miętą i kuminem 27 zł

Żytni tost z baba ganoush, halloumi, 
sezam, pikantna melasa, mięta 27 zł

Kluski buraczane, ricotta, 
zakwas, masło szałwiowe, brukselki 27 zł

Pikantne pierożki z pieczonym ziemniakiem, 
kolendra, imbir, chilli, złoty sos  26 zł

Słodkie

Mus z karmelizowanej białej czekolady, 
słodka tahina, pişmaniye, malina 16 zł

Karmelizowane ciasto francuskie, mus z jabłek, 
bita śmieta, smażona szałwia  17 zł

Deser dnia  15 zł



Napoje

Lemoniada dnia 9 zł

Firmowa ice tea 12 zł

Świeży sok 
(pomarańcza, grejpfrut) 10 zł  

Sok tłoczony 
(jabłko, porzeczka) 6 zł

Ginger beer 12 zł

Krystynka gazowana 5 zł

Coca-Cola lub Cola Zero, 
Kinley tonic 5 zł

Kawa

Espresso 5/8 zł

Cappuccino/Flat White 
lub Latte 8/10 zł

Drip 9/19 zł

Cold Brew 12 zł

+ mleko roślinne 5 zł

Herbata

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

SPYTAJ, JAKIE PIWA MAMY W TEJ CHWILI
Oferujemy 4 piwa do wyboru. 

Pochodzą z lokalnych  polskich i czeskich browarów.

BEZ%
 

Białe wino Muscat 
15-90 zł

Rohożec Nealko 0,5%  
12 zł

GORĄCE
 

Firmowy napar  
cytrusowo-imbirowy 

15 zł

Białe grzane wino 
17 zł

Pewniak

Sezonowy, dobrze 
zbalansowany koktajl 
na każdą porę dnia i nocy. 
Calvados, Frant Wildflower, 
syrop pieczone jabłko-chilli, 
limonka. 25 zł W

Moreno

Twistowanie Old Fashioned 
się nie nudzi. Wild Turkey 
infuzowany kakao, syrop 
miodowy, bitters czekoladowy 
i pomarańczowy. 25 zł [

Cornelius

Odrobinę słodsza, kwiatowa 
wersja klasycznego Dry 
Martini z japońską śliwką 
i polskim dereniem. 
Gin hibiskusowy, Choya, 
tynktura dereniowa. 23 zł W

Young Cuban

Nowy klasyk w młodej, 
rodzimej odsłonie. Sailor Jerry, 
syrop gryczany, cytryna, mięta, 
bąble. 21 zł d

Bibenda Chelada

Meksykański specjał, 
który orzeźwi i rozgrzeje nawet 
w chłodny wieczór. Espolon 
Blanco, kordiał limonka-
peperoncino, czeski lager, 
crusta chilli. 21 zł C

Vitoria

Lekki i gazowany, słodko-
wytrawny koktajl z likierem 
z bergamotki i sezonowym 
owocem. Białe Porto, Italicus, 
gastrique z gruszki z werbeną, 
soda. 25 zł [

Yanga

Wytrawna propozycja dla 
fanów kawowego pobudzenia. 
Del Maguey Vida, Cointreau, 
Ancho Reyes, pomarańczowe 
cold brew. 27 zł W

Barmani wiedzą, co robią. 
Pytaj ich o ulubione koktajle, 
z przyjemnością przygotują 
też coś specjalnie dla Ciebie. 
Przy barze bibenda trwa 
do ostatniego Gościa!

BIBENDA 
BAROWA



Wódka 
J. A. Baczewski 
 clear 5/10 zł 
 flavoured 6/12 zł 
Żubrówka Bison Grass  5/10 zł 
Żubrówka aged in: 
 ash barrels  6/12 zł 
 oak barrels  6/12 zł 
Wyborowa 5/10 zł 
Dzięgielówka 5/10 zł 
Chopin Single Potato  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 
Isolabella 18 8/16 zł 
Punt e Mes 7/14 zł
Lillet Blanc 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 
Plantation Overproof 13/26 zł
Don Papa 15/30 zł
Mount Gay XO  16/32 zł

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

Other
Italicus 14/28 zł
Fireball 10/20 zł
Lauriston Calvados 12/24 zł 
Espolon Blanco 9/18 zł
Espolon Reposado 10/20 zł
Sierra Milenario  
 Blanco 14/28 zł 
 Reposado 15/30 zł
Frant Wildflower 13/26 zł
Del Maguey Vida 
Mezcal 12/24 zł
Pisco Malpaso 10/20 zł
Absinthe 9/18 zł
Torres 10 X.O. 9/18 zł
Archo Reyes 14/28 zł
Herring Cherry 8/16 

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

W tej chwili kupujemy: mięso od Pani Ani  
pod Halą Mirowską, drób od Waldemara 
Suwińskiego, warzywa i owoce z Gospodarstw 
Majlertów, Braci Piaseckich, oraz z Bronisz.  
Sery od Kaszubskiej Kozy i Ranczo Frontiera, 
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

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


