
Karta drinków 



P O R N S T A R
m a r t i n i

Połączenie owoców i bąbelków, 
nuty marakui oraz wanilii 

wzbogacone winem musującym 
dają nam idealny cytrusowy 

i orzeźwiający koktajl.

Skład: Alita brut Cuvee,
Stumbras Potato, wanilia, 

puree marakuja, sok z limonki

160 ml 
23 zł



enklawatiki

300 ml 
27 zł 

Słodko-kwaśny koktajl
w stylu tiki, bogaty w nuty

cytrusów i przypraw.

Skład: Angostura Reserva White
angostura 5 y.o., limonka, ananas,

migdały, tonik ananasowy



Połączenie włoskich trunków, 
gorzko-ziołowy i orzeźwiający 

koktajl dla łagodności 
rozcieńczony sodą.

Skład: CUCIELO 
Vermounth di Torino Rosso, 

Campari, woda gazowana

120 ml 
23 zł 

C U C I E L O
AMERICANO



malinlove
200 ml 
24 złOrzeźwiający koktajl zrobiony 

ze świeżych malin, wódki, 
wzbogacony o tonic z hibiskusa 

Skład: Stumbras potato, wanilia, 
sok z cytryny, maliny, grenadyna



Orzeźwiająco wytrawny koktajl 
na bazie ginu, cytryny i bazylii.

Skład: Portobello gin Road No 171, 
bazylia, syrop cukrowy,
sok z cytryny

ginbasil
 smaSH

160 ml
22 zł



S K YS O U R

140 ml 
23 zł

Kwaśne wydanie whisky
zbalansowane cukrem i cytryną

z delikatną nutą ziół.

Skład: Hankey Bannister,
Angostura aromatic bitter,

syrop cukrowy, sok z cytryny



melon
love

Słodko kwaśny klasyk  
na bazie ciemnego rumu  
i cytrusów oraz wariacji  
melona, który gra tu  
pierwsze skrzypce.

Skład:  Angostura 
reserva white
likier, melon, 

sok z limonki

daiquri

120 ml
22 zł 



Kwaśna alkoholowa
lemoniada na bazie 

whiskyoraz sorbetu 
cytrynowego

naszej produkcji.

Skład: Hankey Bannister,
mięta, sorbet cytrynowy, 

soda

240 ml 
21 zł

Białystoklemonade



Bellini 
RinQuinQuin

Owocowy koktajl na bazie musu 
oraz likieru brzoskwiniowego 

dopełniony winem musującym 
– słodki i delikatny.

Skład: likier RinQuinQuin,
Alita Brut cuvee,

pure brzoskwinia

240 ml 
23 zł



Z przesłaniem dla kobiet
wytrawno-słodka
kompozycja ginu bogatego 
w cytrusowe aromaty
przeplatane różą
i truskawką.

Skład: Caorunn Gin
Franklin&sons,
rose lemonade, 
syrop truskawkowy 

220 ml 
26 zł 

ROOSse



160 ml
20 zł

Słodki koktajl na bazie whisky 
i zrobionego przez nas kwasu 
chlebowego z delikatną nutą 

miodu malinowego.

Skład:  Bourbon,
domowy kwas chlebowy, 

syrop miodowo-malinowy,
sok z cytryny

BuRbOn
po podlasku



SPEYBURN
100 ml 
24 zł

Jeden z najstarszych koktajli na 
świecie. Słodko-wytrawny
amerykański klasyk
w koncepcji single malt.

Skład: SPEYBURN 10YO, 
syrop klonowy, angostura
aromatic bitter

o l d f a s i o n e d



mojito X X L / L
180 ml / 32 zł
90 ml / 19 zł 
Najbardziej orzeźwiający 
koktajl na bazie rumu, 
limonki i mięty dopełniony 
wodą gazowaną.

Skład: Angostura reserva
white, limonka, mieta,
cukier, woda gazowana



violette gin
Delikatny gin portobello w fi oletowej 

fi ołkowej odsłonie. Słodki i delikatny.

Skład: Portobello gin Road No 171
domowy syrop fi ołkowy

sok z cytryny, świeży ogórek

200 ml / 24 zł



daIQuiri
zielona herbata z grejpfrutem

140 ml 
22 zł 

Słodko-kwaśna wariacja
od klasycznego daIQuiri, na bazie 
sorbetów naszej produkcji.

Skład: Angostura reserwa white,
sorbet herbata z grejpfrutem,
cytryna



daIQuiri
skittles

140 ml 
22 zł 

Słodko-kwaśna wariacja
od klasycznego daIQuiri,
na bazie sorbetów
naszej produkcji.

Skład: Angostura
reserva white
sorbet skittles,
cytryna



daIQuiri
cytryna z gruszką

140 ml 
22 zł 

Słodko-kwaśna wariacja
od klasycznego daIQuiri,

na bazie sorbetów
naszej produkcji.

Skład: Angostura
reserva white

sorbet cytryna,
sorbet gruszka



abk6

polonaise

Połączenie naturalnych polskich smaków 
z fl agowym alkoholem Francji, czyli cognac’iem, 

podkreślone pomarańczowo-ziołową 
przyprawą z Trynidadu i Tobago.

Skład: cognac, sok rabarbarowy, 
sok z cytryny, syrop poziomkowy, bitter

140 ml / 24 zł



Klasyczna odsłona 
gorzko-słodkiego

i bardzo orzeźwiającego 
koktajlu typu spritz.

Skład: Luxardo Aperitivo,
Alita Brut Cuvee, 
woda gazowana

luxardo
SPRITZ

240 ml 
20 zł



Słodycz, kwasowość, wytrawność
i egzotyka w jedny. Balans pomiędzy
tymiankowym ginem a słodkim 
ziołowym likierem. Wzbogacona 
o nuty egzotycznocytrusowe,
które w całości wskażą Ci smak, 
którego nie zapomnisz.

Skład: Jagermaister, Portobello gin 
Road No 171, poziomka, tymianek,
marakuja, cytryna

easy
by PAWEŁ.

240 ml 
27 zł



mara
kuja   

4 x 40 ml
20 zł



mandarynka   
4 x 40 ml

20 zł



egzotyczny
ogórek
4 x 40 ml
20 zł



gRUSZka

4 x 40 ml
20 zł




