МІКСТУРА КОКТЕЙЛЬ / MIXTURE
Трав’яне зілля. Коктейль пробуджує літо посеред зими.
Букет з свіжого чебрецю, солодкого вермуту, ромашкового
відвару і карпатського меду

230

КАРЛО ПАНЧ / KARLO PUNCH
Смак бестселер. Платиновий диск в світі напоїв.
Кисло-солодкі аромати барбарису, смакова палітра
зеленого банана з цитрусовістю соковитого апельсина
і фундаментом з білого рому

210

КВІТКОВИЙ ФРЕШ / FLOWER FRESH
Легкість, яку можна випити. М’яке пюре лічі в аккомпоніменті
з пікантним ківі і ароматним естрагоном, на тлі
ексцентричного сухого ангійського джина

220

РІВЕР ЛОНГ АЙЛЕНД / RIVER LONG ISLAND
Всі знають знаменитий чай з лонг Айленду. Так ось це не він.
Свіжість джина, солодкість світлого рому, пікантність текіли,
міцність горілки і цитрусова пряність апельсинового лікеру
в поєднанні з солодковим коренем та чаєм із звіробою

210

ВЕРШКОВИЙ СКОТЧ / BUTTERSCOTCH
М-м-м-м-м. Солоденький. Сміливе поєднання настоянки
на ірисках зі свіжістю м’яти, шоколаду та збитих вершків.
Візьміть на десерт

210

ТАЙГОВИЙ ПУНШ / TAIGA PUNCH
Відчуй себе ведмедем. Мікс з червоно-смородинового пюре
з солодким закарпатським медом, джином,
варенням з молодих кедрових шишок
та кислим соком лимона

230

КИЇВСЬКИЙ МУЛ / KIEVSKY MULE
Київський погляд на знаменитий Московський мул. Солодкість
медового і солодового сиропу, легка гостринка імбиру,
пряна гіркота трав’яного біттера, хлібний квас

190

ЕПЛ РО ТІНІ / APPLE RO TINI
Нова класика. Гамма смаків свіжого зеленого яблука,
запашного розмарину, свіжих фруктових соків
і нейтральної міцності горілки

190

В’Ю КАРЕ / VIEUX CARRE
Світова класика. Коктейль подається в пляшці з сургучною
печаткою і келихом з льодом або без, за вашим вибором.
Солодкість вермуту і трав’яного лікеру з легкими цитрусовими
тонами біттера в поєднанні з міцністю коньяку і бурбона.
Швидке задоволення і довгий післясмак

230

МАЯК / MAYAK
Фірмове творіння барменів ресторану Маяк.
Колір морської хвилі. У смаку солодкість тропічної маракуйї
в поєднання з легкою терпкістю апельсинового біттера
і м’якою міцністю перуанського Піско. Дайте два

230

ГІРКА ПЕРЛИНА / BITTER PEARL
Коктейль-експозиція. Яскрава грейпфрутова гіркота кампарі,
тягучий гранатовий соус, кислуватий гранатовий сік
і солодкий гранатовий сироп на повнотілому
тлі міцного дистиляту

230

ДЖЕЛЛІ-ЧЕРРІ-РОУЗ / JELLY-CHERRY-ROSE
Витончене і вишукане. Коктейль давно підкорив мільйони,
в новій обробці. Поєднання стиглої вишні, легкого шлейфу
троянди і свіжості італійського ігристого вина

230

