
КОКТЕЙЛЬНА КАРТА 
НАШІ Рекомендаціїї 

Cвітова класика та твісти

ORANGE HUNTER – Вибір Бартендера 179
Терпке та приємно солодке поєднання текіли, 
аперолю, сиропу агави та лимонного фрешу

ZAHA 2.0 – вибір керуючого 160
Як завжди, керуючий Захар обирає коктейль з 
фруктовим аперитивом Lillet Blanc. Цього разу 
на джині з бузиною та грейпфрутовим соком

ROUTE 66 – ВИБІР MRS AMSTER 169
Ароматно, міцно, не солодко. Джин з імбиром 
та ревенем, підсилений ревеневим лікером, з 
біттером Martini та вермутом Martini Rosso з 
лимонним фрешем.

BERRIES & BRI – ВИБІР MRS DAMSTER 169
Ягідний, помірно міцний мікс (малина та 
лохина) на джині з лимонним фрешем. 
Подаємо з ніжним сиром брі.

ESPRESSO MARTINI 159
Ідеальний мікс, щоб збадьоритися або 
завершити посиденьки смачним діжестивом, - 
горілка, кавовий лікер та еспресо

GRASSHOPPER 149
Класичний коктейль, який здобув популярність 
ще в 50-60-х роках. Солодке насичене 
поєднання м’ятного та шоколадного лікерів 
з вершками. Пропустіть десерт і замовляйте  
одразу Коника!

PISCO SOUR 149
Улюблений коктейль перуанців та чилійців, 
південноамериканська класика. У нашому 
оновленому варіанті бузина надає 
виноградному піско м’якого та лагідного
смаку

NEW YORK SOUR 159
Коктейль, відомий ще з 1800-х років,
та який вважається засновником sour-
коктейлів. Особливий шарм нашого New
York Sour - завершальну крапку ставить не 
червоне вино, а портвейн Sandeman Ruby Porto



MAI TAI 179
Культовий tікі-коктейль, в якому
найяскравіше відкривається аромат
пряного рому Сana Caribia та сила 
витриманого рому Havana Club

PENICILLIN 169
Харизматичний вісковий мікс - поєднання 
скотча та торф’яного віскі, з імбирним та 
медовими сиропами та фрешем лимону

Класика «Амстер Дамстер»

BEATRIX 149
Повітряне поєднання кизилової
настоянки, Aperol та сухого ігристого
вина

GIN SPRITZ 149
Ароматний джин, ігристе вино
та чорничний лікер створили
ідеальний коктейль для розслабленого 
спекотного дня

4:20 169
Наш постійний бестселлер. Ром та червоний 
вермут грають в унісон з біттером cелери та 
лимоном

EASY BREEZY 179
Повітряна рівновага солодкості рому
та карамелі з легкою кислинкою
ананасового лікеру та біттером ревеня

Mrs Амстер 209  
Знайомство з Mezcal закінчилось коханням на 
все життя. А поєднання копченої агави (основа 
мескаля) з фіалковим лікером та лаймовим 
фрешем викликає залежність

WITCHCRAFT 179
У складі - джин, фіалковий лікер, лаванда,
лимонний фреш та лікер Galliano, в складі
якого біля 30 трав та ягід

AV SOUR 179  
Дитинство = кавун, молодість = апероль, 
свідомість = джин. Знайдете себе?



TROPIC SOUR 179 
Сауер на ромі з ананасовим лікером, 
лимонним фрешем та ківі - це як ранок в 
тропіках: прозоре повітря, ласкаве сонце 
та фрукти на сніданок 

PORTO GARDEN 179
Великий келих освіжаючого, злегка 
терпкого, ароматного міксу джину, 
портвейну, троянди, грейпфрута та 
тоніку  

CANDY 149
Солодкий тендітний сауер на ромі
з лікером лічі, сиропом троянди та
лимонним фрешем

GREEN TRIP 149
Так ми уявляємо, що таке фльор.
Приємний, в міру солодкий мікс на
основі джину, горілки та фруктового
аперитиву Lillet Blanc , з додаванням
м’яти та базиліку

SWEET & SPICY 149
Мандрівка південними країнами:
спочатку смак Індонезії - манго та
прянощі, потім апельсин - яблуко з
Китаю, а міцну солодку крапку
ставить ямайський ром

AMSTERDAM SOUR 149
Малиновий сауер на текілі та піско - 
ароматний та дуже фотогенічний.
Від Амстердаму в нього саме красота 

JOKER 179
Крім задоволення від м’якої міцності 5 
інгредієнтів - ром, аперитив Lillet Blanc, 
Aperol, херес, лікер Creme de Cacao, - 
отримаєте шанс перевірити удачу

BROWN VELVET 179
Особливий оксамитовий смак,
отриманий від поєднання копченої
груші на ромі, абрикосового сиропу
та лимонного фрешу

FRESHENITY  179
Освіжаючий мікс голландського 
дженевера та французського аперитива 
Lillet Blanc на лимонному фреші

HOT PEACH  169
Бурбон з персиковим лікером та 
гострим манго рекомендуємо як 
початок коктейльних посиденьок в 
холодні дні. Миттєво зігріває.



Огірковий

Розмариновий 

Класичний 

Малиновий 

Апельсиновий 

Айвовий

Імбирний

ТРИ хвилі
золотий ром, кава та кавовий лікер

APPLE STRIKE
віскі, лимонний фреш, та яблучний 
лікер

GIN BERRY
дженевер, ожиновий лікер та 
лимонний фреш

BLOODSHED
віскі, вермут россо та вишневий лікер 

Сніданок Ван Гога
абсент, шоколадний, цитрусовий та 
вишневий лікери

Сльози змії 
текіла, кавовий лікер та лимонний 
фреш

ДЖИН-ТОНІКИ       149

ШОТИ

109 

109  

109

 
109

109

149


