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HAPPY HOURS 2+1

TRZECI KOKTAIL GRATIS / BUY 2, GET 1 FREE
W GODZINACH 16:00-20:00
BETWEEN 4PM-8PM

DRY ROSMERY 18 PLN
Białe wino, sok grejpfrutowy i syrop cukrowy doprawione aromatycznymi ziarnami kardamonu
oraz rozmarynem.
Mulled white wine mixed with grapefruit juice & sweet syrup, flavored with cardamon and rosemary.

SPICY CLASSIC 18 PLN
Czerwone wino, sok pomarańczowy z dodatkiem miodu, cynamonu, goździków,
imbiru i kardamonu.
Mulled red wine, orange juice mixed with honey, cinnamon, cloves, ginger and cardamon.

HOT SHOT 15 PLN
Shot z waniliowo-ziołowym likierem Galliano oraz porcją espresso, podawany z bitą śmietaną.
Shot of vanilla-herbal flavored Galliano liqueur and espresso, served with whipped cream.

GROG 20 PLN
Rum Bacardi Carta Negra i sok z limonki, doprawiony
brązowym cukrem, podawany z gorącą wodą i pomarańczą.
Bacardi Carta Negra Rum mixed with lime juice, brown sugar and orange slice, served with hot water.

Kup 2 drinki z oferty Happy Hours, a trzeci, najtańszy otrzymasz za darmo. Oferta nie łączy się z innymi promocjami. Zapytaj o szczegóły.
Buy 2 drinks from Happy Hours offer and get 3rd of the lowest price for free. Offer not combinable with other offers or discount programs. Ask us for details.

WINTER SPECIALS
MOSCOW MULE 32 PLN

Wódka Żubrówka Czarna z dodatkiem soku z limonki i syropu cukrowego, dopełnione
oryginalnym piwem imbirowym.
Żubrówka Czarna Vodka, lime juice, simple syrup, topped with Ginger Beer Spiced.

CHERRY JAM BOMB 32 PLN

Gin Botanist oraz wódka Soplica wiśniowa podawane z wiśniową konfiturą, sokiem z
cytryny oraz rozmarynem, dopełnione wodą gazowaną.
Botanist Gin and vodka Soplica cherry, served with cherry jam, lemon juice and
rosemary. Topped with sparkling water.

WINTER TEA 18 PLN

Dzbanek herbaty z dodatkiem świeżej pomarańczy, goździków, cynamonu oraz
odrobiną syropu o aromacie Sangrii.
A pot of black tea, mixed with orange wedges, cloves, cinnamon & spiced with Monin
Sangria syrup.

HOT CHOCOLATE 16 PLN

Gorąca czekolada podawana z bitą śmietaną.
(Wzmocnij swoją czekoladę porcją burbonu Wild Turkey 81 za 20 PLN)

Aromatic hot chocolate with whipped cream.

(Boost your hot chocolate with an extra shot of Wild Turkey 81 for 20 PLN)

