
1 BLUE  LAGOON 
(40ml wódki, 20ml blue curacao, 10ml soku cytrynowego, sprite)                  

8,50zł

2 CASABLANCA
(50ml wódki, 30ml adwokata, 30ml soku cytrynowego i 100ml soku pomarańczowego)                   

8,50zł

3 SEX  ON  THE  BEACH
(40ml wódki, 20ml malibu, 20ml peach liquier, 10ml syropu żurawinowego)                                                     

12,00zł

4 AQUARIUS
(30ml wódki, 30ml blue curacao, 100ml soku pomarańczowego)                                        

8,50 zł

5 GARIBALDI
(30ml wódki Bols, 30ml campari, 120ml soku pomarańczowego)                                                  

9,00 zł

6 MEFISTO
(20ml dry gin, 20ml blue curacao, 30ml martini dry, 120ml soku pomarańczowego)                       

10,00 zł

7 KAMIKADZE  BLUE
(30ml wódki , 20ml blue curacao, 30ml sok cytrynowy, sprite)                     

8,00 zł

8 CAIPIRINHA  COINTREAU
(40ml cointreau liquier, 20ml soku cytrynowego)          

    10,00zł

9 CAFFEE  COLER
(100ml zimnej kawy,30ml wódki, 30ml kahlua, 30ml śmietanki, syrop cukrowy, bita śmietana)  

12,00 zł

10 CALIFORNIA
(40ml burbon whisky, 10ml soku cytrynowego, 10ml grenadiny)                               

12,00 zł

11 VIKTORY COLINS 
(40ml wódki, 60ml soku cytrynowego i 60ml soku grejpfrutowego, 20ml syropu cukrowego )                

9,00 zł

12 MARGARITA
(40ml tequili, 20ml triple sec, 15ml soku cytrynowego)                                  

12,00 zł

13 MANHATAN
(50ml burbonu, 25ml martini rosso, angustora)                                                

15,00 zł

14 PASSOA  ORANGE
(40ml passoa, 20ml wódki,100ml soku pomarańczowego)                                 

8,50 zł

15 CAMPARI  ORANGE
(50ml campari, 150ml soku pomarańczowego)                           

9,00 zł

16 MALIBU  MILCO
(50ml malibu, 100ml mleka)                                                                   

7,00 zł

17 PROSTY  DRINK
 (50ml wódki, 150ml sok )                                                              

6,50 zł

18 MALIBU  ORANGE
(40ml malibu,30ml wódki, 120ml soku pomarańczowego)                           

11,00 zł

19 BLACK   RUSSIAN
(40ml wódki,20ml liquier kahlua,)                                                   

8,50 zł

20 WHITE   RUSSIAN
(30ml wódki, 20ml liquier kahlua,20ml śmietanki)                         

8,50 zł

21 GRASHOPPER
(20ml creme de cacao,20ml creme de mente,20ml śmietanki)                       

8,00 zł

22 STINGER
(40ml koniaku,20ml biały creme de mente,)                                            

11,00 zł

23 PINA COLADA
(40ml rumu,60ml mleka kokosowego, 80ml soku ananasowego)     

10,00 zł
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