
 
Nasi Drodzy Goście! 

 
Bardzo za Wami tęsknimy. Pomimo sytuacji pandemicznej, pomimo zamkniętych 

restauracji, ograniczonych wyjść i zgromadzeń przygotowaliśmy dla Was propozycję 

takiej Wielkanocy na jaką zaprosilibyśmy Was do nas do Festu i Bibendy w czasach bez 

zarazy. 

W duchu staropolskiej tradycji, z pomysłem i przewrotnym smakiem. Wszystko 

przygotujemy dla Was samodzielnie gromadząc przy wspólnym blacie kuchennym wiedzę i 

energię naszych dwóch Agat szefowych kuchni i zespołu tęskniącego za dźwiękiem 

czekownicy wypluwającej kolejne zamówienia i dochodzących z sal sygnałów zadowolenia 

Gości. Do każdej potrawy dołączymy krótki opis podpowiadający jak najlepiej podać 

nasze dania. 

 
Zapraszamy do składania zamówień świątecznych, do poniedziałku 6 kwietnia. 

Odbiór z Festu i dostawy będziemy realizować w dniach 9 i 10 kwietnia. 

 

Zamówienia składamy: 

-mailowo rezerwacje@bibenda.pl  

-na naszych profilach fb i insta 

-sms 798 011 771 
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Świąteczne Specjały: 
Zakwas na żur żytni but. 15 zł 

Żur z suszonym borowikiem, wędzonym jabłkiem i chrzanem (1 litr) 25 zł 

Trzy pasty do samodzielnego nafaszerowania jaj : 1 opcja / zestaw 15 / 40 zł 
- farsz z wędzonego jesiotra, kopru i kwaśnej śmietany (250g) 
- farsz z fasoli z suską sechlońską i cząbrem (250g) 
- farsz grzybowy (250g) 
Teryna chrzanowa z buraczanym sosem i nowalijkami (0,5kg) 30 zł 
Hummus Bibendowy  
z sałatką z ciecierzycy, granatu i orzechów laskowych (0,5kg) 30 zł 
Pasztet z soczewicy wegański z konfiturą z dyni (0,5kg) 30 zł 
Pasztet wieprzowy z konfiturą z czerwonej cebuli (0,5kg) 35 zł 
Boczek wieprzowy Fest BBQ (0,5kg) 40 zł 
Łopatka jagnięca  
w sosie z trawy żubrowej i wędzonej śliwki (około 0,8kg) 100 zł 
Confitowane udko kaczki (4 sztuki) 80 zł 
Biała kiełbasa świeża /parzona (0,5kg) 35 zł 
Sernik Festowy z syropem cytrusowym (cały około 1kg) 110 zł 
Mus chałwowy z malinowo – różanym sosem (tuba około 0,5kg) 50 zł 
Dodatki : 
Sos żurawinowy z chrzanem  
do wędlin, pasztetów, kiełbasy, kaczki (250g) 15 zł 
Ćwikła z wędzonych buraków  
do pieczystych, wędlin, pasztetów, kiełbasy,kaczki (250g) 10 zł 
Sos tatarski  
do pasztetów, pieczystych, jaj, kiełbasy (250g) 12 zł 
Kimchi Bibendowe  
do pieczystych, kiełbasy, pasztetu, kaczki (250g) 20 zł 
Kiszona czerwona kapusta  
do pasztetów, pieczystych, faszerowanych jaj, kaczki (250g) 15 zł 
 


