
Centerpladsen: 
Hovedgaden 60L, 4140 Borup

For oplysninger om allergener, spørg os.

Prisoversigt findes på vores website. Der tages forbehold for trykfejl.

12:00 - 20:30
ÅBENT ALLE DAGE

(FREDAG 15:00 - 20:30)

Menuoversigt

Menu-oversigt

5752 2020
Find en detaljeret menu på vores hjemmeside

BIBIANA.DK /BIBIANAfoodDK /BIBIANAfood

Et værdifuldt måltid til dig
som elsker god og smagfuld mad

BIBIANA tilbyder en anderledes menu med fokus på 
gode råvarer og på at være et spændende og moderne 

alternativ til din fastfood. 

Vores varme retter er kvalitetsfuld mad fra det 
orientalske og mellemøstlige køkken tilberedt og 

marineret ud fra autentiske opskrifter.  

Når du besøger BIBIANA, bevæger du dig ind i en verden,  
hvor gode råvarer og et twist fra det mellemøstlige 

mødes.  

BIBIANAS koncept er helt unikt 
Vi tilbyder nutidens populære måltider og bidrager 

derfor bl.a. til et spændende samspil mellem tradition 
og modernitet. 

Scan her
Scan her



DINNER MENU

Kafta Kylling Kødstrimler

BIBIANA Special - Kylling BIBIANA Special - Kødstrimler

Kylling KødstrimlerKafta

SPECIAL DELUXE

PANINI

Classical Oriental Tuna Spicy Tuna Salmo

Besti l den som menu og få den med HUSETS KARTOFLER .. Mums ..

Kafta Deluxe Chicken Deluxe Meat Deluxe

Fås også med luksuskyl l ing el ler fa lafel 

Kvalitetsfuld mad fra det orientalske og mellemøstlige køkken  

tilberedt og marineret ud fra autentiske opskrifter

RICE ME

POTATO PLATE

Krydret ris ti l beredt med et udvalg af kød, hummus/tzatziki og husets Midd leeast salat

Hjemmelavede friturestegte kartofler ti l beredt med et udvalg af kød, hummus/tzatziki og husets Classica salat

BIBIANA SPECIAL

Friske grøntsager stegt med husets ris og et udvalg af kød, hummus/tzatziki og husets Midd leeast salat

Stegt kafta, marineret kyl l ing el ler kødstrimler ti l beredt i en grov durumbol le

Ristet grovbrød fyldt med kyl l ing, hjemmelavet tunmousse el ler røget laks

STENOVNSBAGT BRØD
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GRILL

Hel kylling

Chicken Fuego  - Double 
m. ris

Chicken Fuego  - Double 
m. ris & kartofler

Chicken Fuego  - Double 
m. kartofler

INKLUSIVE

Hummus / Tzatziki

Gri l let kyl l ing på rotisseri ti l beredt med en stor bland-selv-salat, 
hummus/tzatziki og husets ris el ler kartofler 

FREDAG, LØRDAG & SØNDAG FRA KL.17:00

SalATER

 Husets kartofler

Ailo  Chili Mayo

 Husets ris

 Hummus Tzatziki   

Falafel  
6 stk. / 12 stk. / 18 stk.   

HUSETS SALAT

Sun-Rice   |  Middleeast Bland-selv-salat

SIDE ORDER

Pick ‘N' Choose

Vi snitter, skærer og blander vores grønt min. 1 gang om dagen 

Ti lføj ekstra ti l dine retter
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VEGGIE   VEGAN

Veggie - Potato plate

Veggie - Rice me

Veggie - Deluxe

Vegan - Potato plate

Vegan - Rice me

Vegan - Deluxe

100 % fri for animalske råvarer 100 % fri for kød 

Er du vegetar, veganer, el ler skal du bare have et kødfrit måltid,  
så prøv vores kødfrie retter

BIBIANA JUNIOR

Pasta Kafta Pasta Kylling

Rice me Kafta Rice me Kylling Rice me Kødstrimler

Simpelt men stadig  
næringsfyldt måltid

Hos BIBINA vil vi  gerne 

tilgodese hele familien,  

store som små
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Vores BAGELS

Standard 
Chili Cheddar, Cream cheese, Tandoori-kylling,  
Salat, Tomat, Agurk, Løg, Peberfrugt, Creme Fraiche

 Verano  
Grov, Krydderurter, Tunmousse,  

Majs, Agurk, Løg, Pesto

Simple spicy 
Chili Cheddar, Salatmayo, Alm. kylling,  
Salat, Tomat, Agurk, Gulerod, Chilimayo

Workout 
Fuldkorn, Krydderurter, Alm. kylling,  

Salat, Salattern, Peberfrugt, Hvidløg

Vores favoritter ti l dig, som ønsker noget simpelt og hurtigt

Ekstra tilbehør 
Alm. luksuskylling / Krydret luksuskylling / 

Avocado / Cheddar / Kalkunbacon / Mozzarella

Smørelse 
Salatmayonnaise / Hummus / krydderurter / Cream cheese

Pålæg 
Alm. kylling / Tandoori-kylling / Tunmousse / Laks / Falafel

Grønt 
Majs / Oliven / Salattern / Jalapeños / Rødløg / Tomat / Agurk /  

Gulerod / Peberfrugt / Soltørrede tomater / Salat

Dressing 
Creme fraiche / Hvidløg / Chilimayo / Pesto / Karry / Hot chili

Chili cheddar Grov Fuldkorn

BUILD YOUR BAGEL
Skræddersy din helt egen bagel …

Prøv vores plukkede kyl l ing fra vores Chicken Fuego. Mums ..
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Nyhed

Vi bruger økologiske bananer

DRIKKE

Luksusshake

Dream Shake

Choko Shake

Power Shake

Espresso Shake

Sodavand 

Søbogaard 

Kildevand 

Danskvand

Vi har op til 28 siddepladser i restauranten. 
Vi tilbyder en nem og bekvem takeaway-service.  

Når vejret er godt, har vi også  
op til 12 siddepladser ud til gågaden 

Du kan med fordel ringe og bestille din mad på forhånd.  
Det er også muligt at ringe og reservere bord.

BIBIANA TILBYDER OGSÅ
Kold og varm mad til små og store selskaber. 
Frokostordninger både til erhverv og privat 

MEAL-BOX både til erhverv og privat  

Besøg vores hjemmeside, eller  
ring og forhør dig om dine muligheder.

Restauranten for hele familien

Te 

Chai latte 

Hot chocolate 

Ice coffee

Americano 

Cafe latte 

Cappuccino 

Espresso

BIBIANA.dk
Find en detaljeret menu på vores hjemmeside
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