
30%
alk.

50ml 15,-

To pierwszy i jedyny likier ziołowy
w kategorii premium, którego
składnikiem są najlepsze,
starannie i ręcznie
wyselekcjonowane liście dzikiej,
boliwijskiej koki.

AGWA DE BOLIVIA

15%
alk.

50ml 11,-

Likier którego butelka zawiera
66% naturalnego purre 
owocowego, wytworzonego ze
starannie wyselekcjonowanych 
i dojrzałych truskawek 

XUXU STRAWBERRY

37,5%
alk.

50ml 9,-

To grecki trunek narodowy 
o anyżowym smaku wytwarzany 
z wytłoku winogronowego. Żaden
inny napój nie jest tak wyjątkowo
grecki lub tak ściśle związany 
z kulturą, jak ouzo z Grecją.

OUZO MIRIOS

40%
alk.

50ml 14,- 40%
alk.

50ml 14,- 40%
alk.

50ml 14,-

40%
alk.

50ml 14,- 40%
alk.

50ml 15,- 40%
alk.

50ml 15,-

TEGO NIE KUPISZ W SKLEPIE
Staramy się aby nasza oferta barowa była ciekawa i unikalna, dlatego stale szukamy nowych trunków, których chętnie próbujemy :) i dajemy
Wam okazje na ich spróbowanie. 

W bukiecie aromatycznym sporo 
czerwonych jagód, pod
przewodnictwem malin, odrobina
cytrusów oraz klasyczne tony
jałowca i kardamonu. 

KINROSS BERRY
To istotnie gin niosący oddech 
tropików pełen nut mango,
ananasów i marakui
przeplecionych nieśmiało
wonią jałowca.

KINROSS TROPIC
Znakomity balans między 
cytrusową słodyczą, nutami
jałowca i delikatną pikanterią
kardamonu i kolendry. 

KINROSS TRIPLE DISTIL.

NAJLEPSZE GINY JAKIE PILIŚMY

WARTO SPRÓBOWAĆ

RUMY JAKICH NIE ZNACIE

Brazylijski destyloway napój
alkoholowy produkowany 
z fermentowanego soku
trzcinowego. Smakuje podobnie do
rumu i tequili ale ma lekki posmak
owocowy i jest bardziej wytrawna

CACHACA
Unikatowy Rum z Mauritiusa,
produkowany ze świeżego
soku z trzciny cukrowej. Rum
infuzowany w 100%
naturalnym prażonym
ananasem. 

ARCANE ANANAS
Autentyczne i pikantne nuty
rumu towarzyszą cudownie
owocowe zapachy płonącego
banana.

ARCANE BANAN

POLSKIE KRAFTY ;)

JĘCZMIEŃ 
Chlebowa słodowość. Jednocześnie zbilansowane połączenie czystej wódki i okowity jęczmiennej daje delikatny,
pełny smak. 

ZIEMNIAK 
Wódka w smaku oferuje subtelną słodycz ziemniaka z delikatnym, korzennym finiszem. Do stworzenia tego
niepowtarzalnego trunku użyto nie tylko czystej wódki, ale również destylatu w postaci okowity.

ŻYTO 
Wódka została wyprodukowana w procesie rzemieślniczej rektyfikacji. Dzięki temu smak wódki zachowuje cechy
żyta, a dodatkowo podbity jest dodatkiem destylatu na tym samym surowcu. 

44%
alk.

25ml 8,- 50ml 15,- degustacja 3 x 25ml 20,-


