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MEZCAL SHRIMP CEVICHE  39 PLN
Marynowane krewetki na pikantnej salsie na bazie mezcalu, z kawałkami 
świeżej papryki, czerwonej cebuli i listkami kolendry. 
Podawane z chrupiącymi chipsami kukurydzianymi. 

RUM MARINATED CHICKEN  
SKEWERS  39 PLN
Szaszłyk z zielonej papryki, czerwonej cebuli 
i piersi kurczaka w marynacie na bazie rumu 
Dictator 12 yo, polany kolendrowym pesto  
i podany z mieszkanką czarnej fasoli, ananasa, 
papryki i ryżu w mleczku kokosowym oraz 
grillowanymi połówkami pomidora i limonki.

MARGARITA CHICKEN  
QUESADILLA  44 PLN
Grillowana tortilla wypełniona kurczakiem 
w marynacie z dodatkiem tequili Sauza 
Silver oraz miksem serów Jack i cheddar. 
Podawana z salsą z kukurydzy, czarnej 
fasoli i czerwonej papryki, sosem 
guacamole ranch i grillowaną limonką. 

BORDEAUX BURGER  42 PLN
Grillowany burger wołowy z dżemem figowym na bazie Bordeaux, karmelizowaną 
cebulką oraz serem kozim. Podawany z frytkami i sosem chipotle aioli.  

MOJO MARINATED STEAK  52 PLN
Grillowany stek w marynacie z dodatkiem 
rumu Dictator 12 yo, serwowany  
z mieszkanką czarnej fasoli, ananasa, 
papryki i ryżu w mleczku kokosowym, 
grillowanymi kawałkami czerwonej 
i zielonej papryki oraz grillowanymi 
połówkami pomidora i limonki. 

BANANAS FOSTER SUNDAE  26 PLN
Maślany biszkopt z bananami 
karmelizowanymi z rumem Dictator 
12 yo i lodami waniliowymi. Całość 
posypana kawałkami orzechów włoskich.
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ROCK YOU LIKE  
A HURRICANE   
32 PLN (12 OZ.) / 44 PLN (24 OZ.)
Drink tak pyszny, że wstrząśnie Tobą 
jak prawdziwy huragan. Tropikalne 
połączenie Bacardi Spiced Rum, puree 
z marakui, ananasa i świeżego soku  
z cytryny. Całość dopełniona 
Angosturą i rumem Bacardi Carta 
Negra. 

ESPRESSO MARTINI   
28 PLN (10 OZ.)
Wódka Saska Kawa, likier kawowy  
i schłodzone świeżo parzone espresso  
z pianką.BLACKBERRY SPARKLING  

SANGRIA
32 PLN (12 OZ.) / 36 PLN (16 OZ.)
Autorska mieszanka czerwonego 
wina z nutą świeżych jeżyn, soku 
żurawinowego i pomarańczy, 
zwieńczona Martini Prosecco. 
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