


МАЯК / MAYAK
піско, сироп маракуйя, лікер блю курасао,  біттер, лимон, цукор 

pisco, passion fruit syrup, blue curacao, bitter, lemon, sugar

240
КЛОВЕР КЛАБ / CLOVER CLUB

джин, малина, лимон, цукор
gin, raspberry, lemon, sugar

190
НІКЕРБОКЕР / KNICKERBOCKER
ром білий, малина, лікер тріпл сек, лимон, цукор

white rum, raspberry, triple sec, lemon, sugar

190
ДЖЕЛЛІ-ЧЕРРІ РОУЗ / JELLY-CHERRY ROSE

сava, сироп троянда, вишня
cava, rose syrup, cherry

230
КАРЛО ПАНЧ / KARLO PUNCH
ром білий, лікер пізан, вoда квітів апельсину,   

апельсиновий фреш, лимон, цукор 
white rum, pisang, orange flower water, orange juice, lemon, sugar

230
ХЬЮГО / HUGO

сava, сироп квітів бузини, лайм, м’ята 
cava, elderflower water, lime, wild mint

230
АПЕРОЛЬ СПРИТЦ / APEROL SPRITZ

апероль, сava, апельсин
aperol, cava, orange

230
МАРАКУЄВИЙ СПРИТЦ / PASSION FRUIT SPRITZ

маракуйя, лимон, цукор, горілка, сироп маракуйя
passion fruit, lemon, sugar, vodka, passion fruit syrup

230
ВІСКІ САУЕР / WHISKEY SOUR

бурбон, біттер, лимон, цукор
bourbon, bitter, lemon, sugar

190
НЬЮ ЙОРК САУЕР / NEW YORK SOUR

бурбон, порто, лимон, цукор
bourbon, porto, lemon, sugar

190
КОСМОПОЛІТЕН / COSMOPOLITAN

цитрусова горілка, сік журавлина, лікер тріпл сек, лимон, цукор
citrus vodka, cranberry juice, triple sec, lemon, sugar

170
МАРГАРИТА / MARGARITA

лайм, полуниця, малина / lime, strawberry, raspberry

текіла, лікер тріпл сек, лайм, сироп, ягода
tequila, triple sec, lime, syrup, berries

240
МОХІТО / MOJITO

лайм, полуниця, малина / lime, strawberry, raspberry

ром білий, лайм, цукор, м’ята, вода газована, ягода
white rum, lime, sugar, wild mint, sparkling water, berries

210
КРИВАВА МЕРИ / BLOODY MARY

сік томатний, горілка, табаско, ворчестер, лимон, селера, спеції
tomato juice, vodka, tabasco, worcester sauce, lemon, celery, spices

170
ОЛД ФЕШЕН / OLD FASHIONED

бурбон, бітер, цукор
bourbon, bitter, sugar

210
МАЙ ТАЙ / MAI TAI

ром білий, ром темний спайс, лікер тріпл сек, сироп мигдаль, лимон
white rum, dark spiced rum, triple sec, almond syrup, lemon
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