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Передмова
Створюючи Дизайн коктейлі, команда 11 Mirrors 
знайшла натхнення в героях нашого часу — 
видатних постатях зі світу моди, музики, 
фотографії, індустрії розваг, медіа та креативу.

Наша мета — відобразити їхні таланти, мистецтво, 
характер та стиль життя. Виняткова співпраця 
та щире захоплення особистостями перетворилися 
на 9 оригінальних коктейлів, кожен з яких 
розкриває унікальні риси свого героя.

Класичні коктейлі також посядають особливе 
місце в наших серцях і келихах. 

Запрошуємо у захоплюючу подорож сторінками 
The Bar Book. Ця Книга ознайомить Вас з історією 
знакових коктейлів та традиційних напоїв, 
що складають світову барну культуру — від самого 
її зародження до сьогодення.

11 Mirrors Rooftop Restaurant & Bar відкрив свої двері в листопаді 2018 року. 
Панорамний ресторан та бар розташований на 11-му поверсі 11 Mirrors Design 
Hotel. Це перший готель в Україні та країнах Східної Європи, який став членом 
Design Hotels™ — міжнародної колекції з майже 300 неординарних готелів, 
ретельно відібраних по всьому світу.



Дизайн коктейлі

Naiad

Champagne Chic

Bassline

Superhuman

Cocktail of Pines

Hero

Kyiv Candied Fruit

Future Vintage

Globe Runner





Марта Сирко – український фотограф, яка 
фокусується на темі моди та витончених мистецтв, 
а також працює у стилі ню. Своє натхнення 
вона знаходить в архітектурі, концептуальному 
мистецтві та живописі. Марті потрібні лише дві 
речі, щоб народжувати вражаючі твори — трохи 
світла та справжні емоції.

Майстерність Марти проявлена на зображенні. 
Це фотографія-експонат з її виставки «Наяди», 
що досліджує дзеркальну сутність води та 
відображення суб’єктивності, створене нашою 
уявою та спроектоване 
на невинну і просту стихію води. Коктейль 
Naiad на базі піско виник завдяки концепції цієї 
експозиції та трансцендентному мистецтву Марти.

Марта Сирко

/  Naiad



Профіль   /

Дуже м’який сауер, 
на який надихнули 
елегантні фотографії 
Марти. Коктейль поєднує 
ніжну, пухнасту текстуру, 
екзотичний смак маракуї 
та тонкий аромат 
банана. У післясмаці — 
збалансована магічна 
суміш вербени і вермуту

Вміст алкоголю   /

15%

Інгредієнти   /

Піско

Вермут Absenteroux

Маракуйя

Вербена

Банановий лікер

Лимон

Біттер

 
Ціна   /

₴ 350

Марта Сирко

/  Naiad







Його ім’я незмінно асоціюється з розкішними, 
шикарними, найяскравішими та найвизначнішими 
подіями Києва. Вадим Келлер розпочав свою 
кар’єру в ролі PR-представника ресторанів високої 
кухні та піднявся до власних гучних проектів. 
Зараз Вадиму належать агенція Keller PR&Events 
та медіа-проект Maincream.com.

Чи то модна вечеря, чи то вечірка на вищому 
рівні, чи то сенсаційне урочисте відкриття, Вадим 
досконало знає, як влаштувати незабутнє шоу, 
гідне розмов та уваги столичного бомонду. Блиск, 
витонченість та привабливість його світської 
персони надихнули на створення коктейлю 
на основі джину під назвою Champagne Chic.

Вадім Келлер

/  Champagne Chic



₴ 300

Вадім Келлер

/  Champagne Chic

Профіль   /

Ігристий молочний 
пунш, ідеальний 
для героя вечірки. 
Збалансоване 
поєднання джина 
на куразі та італійського 
вермуту з приємним 
післясмаком зеленого 
чаю та кокосових 
вершків

Вміст алкоголю   /

9%

Інгредієнти   /

Джин з курагою

Вермут Cocchi 
Americano

Кокосові вершки

Лимон

Чай Сенча колд брю

CO2

Ціна   /

₴ 350







Влад Фісун, також відомий як DJ Fun2Mass, 
є багатопрофільним артистом, що має низку 
вагомих досягнень. Він – засновник DJ Buro, 
журналіст, радіоведучий, колишній редактор 
Playboy та Afisha, креативний директор Atlas 
Weekend 2018 та, а також перший український 
ді-джей, який виступав на Sziget та Burning Man. 
Влад — один з найпомітніших гравців креативної 
індустрії та творча особистість зі своїм винятковим 
баченням.

Незважаючи на значний успіх у ролі ді-діджея 
та велику колекцію вінілу, серце Влада належить 
контрабасу, його звуку та формі. Саме це надало 
потужний поштовх до винаходження коктейлю 
Bassline на основі бурбону.

Влад Фісун

/  Bassline



Влад Фісун

/  Bassline

Профіль   /

Міцний, тягучий твіст 
на класичний Манхеттен. 
Бурбон з грибами 
та солодке кріплене вино 
Марсала витримуються 
в бочках за системою 
«солера»

Вміст алкоголю   /

25%

Інгредієнти   /

Бурбон з білими 
грибами

Вино марсала

Біттер Peychaud’s 

Абсент

 
Ціна   /

₴ 320







Лише суперлюдина може створити платформу, 
де збираються талановиті особистості з метою 
допомогти тисячам людей стати кращими 
у відповідній галузі. На щастя, Влад Ноздрачев 
– дійсно суперлюдина. Творчий підприємець, 
маркетолог за професією та величезний ентузіаст 
серфінгу, колишній бренд-лідер FEDORIV, Влад 
створив та керує кількома гучними проектами, 
серед яких Superludi, Unit School of Business  
та Win Win Show.

Він розробляє бізнес-концепції та управляє 
викликами. Він завжди готовий ділиться своїм 
досвідом та думками з тими, хто охоче слухає, 
тим самим заряджаючи творчою енергією інших 
підприємців. Вражаючий характер Влада надихнув 
на розробку стимулюючого коктейлю Superhuman, 
до складу якого входить апероль на кавових 
зернах.

Влад Ноздрачьов

/  Superhuman



₴ 300

Влад Ноздрачьов

/  Superhuman

Профіль   /

Несподіваний 
та провокаційний 
коктейль. Водночас 
кавовий та гоструватий, 
кисло-солодкий 
та з помірним вмістом 
алкоголю 

Вміст алкоголю   /

10%

Інгредієнти   /

Aperol з кавовими 
зернами

Лікер з перців чілі

Цукровий сироп

Лимон

Содова

Ціна   /

₴ 350







Нік Клак – американський музикант з острову 
Камано, засновник інді-рок-гурту City of Pines. 
На цей проект його надихнули подорожі 
різноманітними країнами, а також злети та падіння, 
які відчуває людина на своєму шляху.

Підйом на 6000-метрову вершину, прогулянки у 
старому лісу, гра на гітарі біля багаття, праця над 
новою піснею в студії — весь цей багатогранний 
досвід продовжує формувати Ніка як особистість 
та митця. Одного разу він жив у Києві, тому 
глибокий зв’язок з Україною та її культурою має 
яскравий прояв у його творчості та стилі життя.

Нік та група City of Pines надали ідею 
для створення Cocktail of Pines на базі джину. 
Поціновувачі свободи обирають унікальний мікс від 
мандрівника, що мешкає на пагорбах та відкритих 
полях.

Нік Клак

/  Cocktail of Pines



₴ 300

Нік Клак

/  Cocktail of Pines

Профіль   /

Об’ємний, складний 
свізл з яскравим 
ароматом ялини та сосни. 
Має копчений післясмак 
сушеної дикої груші

 
 
 
Вміст алкоголю   /

18%

Інгредієнти   /

Джин з сушеною 
грушею

Апельсиновий курд

Ялицевий лікер

Лимон

Сосновий мед

Ціна   /

₴ 350





Photo  /  Artur Verkhovetskyi



Серж Смолін — це провідний дизайнер, відомий 
своїм брендом IDoL, та просто вражаюча 
особистість з пристрастю до елегантності у стилі. 
Кар’єра Сержа розпочалася у легендарному 
будинку Olga & Simonov, а через кілька років його 
креативне бачення спонукало створити колекцію 
для французької марки Ette. Дизайнер брав участь 
у багатьох фешн показах у Франції, Італії, України 
та Росії та був визнаний послом гарного смаку.

Аби створити сучасний вишуканий костюм, 
потрібен характер самого Тома Форда, і цей 
характер притаманний Сержу. Його колекція 
чоловічих костюмів «HERO» 2011 року, яка була 
представлена на Українському тижні моди, 
відсилає нас до часів американської мафії. 
Завдяки «HERO» народився однойменний коктейль 
на основі рому.

Серж Смолін

/  Hero



Серж Смолін

/  Hero

Профіль   /

Стильний гімлет, 
що перегукується 
з епохою Сухого закону 
та джентльменських 
клубів. Смаки напою 
нашаровуються один 
на інший. Класичне 
поєднання м’яти 
та шоколаду гармонує 
з тропічним букетом 
ананасового рому і лайма

Вміст алкоголю   /

24%

Інгредієнти   /

Ананасовий ром

Шоколадна горілка

Біттер Branca Menta

Кашаца

Лаймовий кордіал

 
 
 
 
 
Ціна   /

₴ 340







Юлія Бевзенко — одна з небагатьох експертів, 
які добре знаються на Києві та його історії. 
Але одна річ — знати місто, а зовсім інша — 
поділитися цими знаннями з безліччю допитливих 
людей. Починаючи з 2014 року Юлія провела 
понад тисячу змістовних екскурсій по культурних 
пам’ятках столиці України та стала найповажнішим 
гідом міста. Kyiv Tourism Award відзначив її 
почесним титулом «Амбасадор Києва».

Аби вшанувати спадщину міста, Юлія ініціювала 
проект під назвою «Шукай», який розповідає 
про Київ за допомогою бронзових міні-скульптур, 
розкиданих по історичних точках столиці. Четверта 
міні-скульптура «Київське сухе варення» —  
Kyiv Candied Fruit — надало ідею для створення 
однойменного солодкого коктейлю.

Юлія Бевзенко

/  Kyiv Candied Fruit



Юлія Бевзенко

/  Kyiv Candied Fruit

Профіль   /

Десертний коктейль 
відображає гастрономічну 
спадщину Києва, 
а саме — популярний 
у столиці кондитерський 
виріб. До складу напою 
входить ягідна горілка 
з сиропом із місцевого 
елю, каштанове пюре, 
легендарне італійське 
морозиво та солодкий 
херес

Вміст алкоголю   /

13%

Інгредієнти   /

Горілка з ягодами, 
бобами Тонка 
та фруктовим чаєм

Сироп з елю

Херес Педро 
Хіменес

Лимон

Семіфреддо

Каштанове пюре

 
 
Ціна   /

₴ 340







Ніщо не завадить досягти успіху, якщо 
підприємницький дух супроводжує мистецьке 
бачення. Євген Кудрявченко зумів поєднати і те, 
і те в інноваційній студії веб-дизайну Vintage Web 
Production, яку він заснував 13 років тому. За свій 
вражаючий вік студія отримала понад 90 нагород 
та створила понад 600 веб-сайтів, серед яких 
веб-сайт 11 Mirrors Design Hotel, відзначений 
престижною премією.

Євген мріє про день, коли Київ перетвориться 
на столицю веб-дизайну. Він послідовно 
сприяє розвитку професійної спільноти через 
освіту, змагання та участь у перспективних 
проектах. Його наполеглива праця заради 
майбутнього веб-дизайну та підхід до роботи 
надихнули на створення коктейлю на основі 
ірландського віскі під назвою Future Vintage.

Євген Кудрявченко

/  Future Vintage



Євген Кудрявченко

/  Future Vintage

Профіль   /

Торф’яний сауер 
з копченим ароматом 
на основі м’якого 
ірландського віскі. 
Має яскраві ноти маракуї 
з приємним післясмаком 
ожини та горіхів макадамія 
 

Вміст алкоголю   /

15%

Інгредієнти   /

Ірландський віскі 
з макадамією

Димний ожиновий 
лікер

Лимон

Мед

Маракуя

Ціна   /

₴ 370







Кевін Патнод народився та виріс у штаті Род-
Айленд, США. Коли йому виповнилося 18 років,  
він залишив батьківщину, обравши життя 
мандрівника. Під час навчання в Шанхаї він 
познайомився з мистецтвом бартендингу, 
який згодом перетворився на його 
справжню пристрасть.

Протягом своєї кар’єри Кевін Патнод двічі був 
фіналістом на міжнародному конкурсі World 
Class Bartender of the Year, на Каннському 
кінофестивалі робив коктейлі для відомих зірок 
Голлівуду та консультував десятки барів, серед 
яких 11 Mirrors Rooftop Restaurant & Bar. Коктейль 
на базі текіли під назвою Globe Runner відображає 
талант Кевіна до створення феноменальних міксів 
під час його подорожей світом.

Кевін Патнод

/  Globe Runner



Кевін Патнод

/  Globe Runner

Профіль   /

Пікантний та освіжаючий 
спрітц з екзотичними 
лемонграссом та 
мексиканським перцем 
поблано. Листя каррі 
додають коктейлю 
азіатського шарму

Вміст алкоголю   /

10%

Інгредієнти   /

Текіла з каррі

Лікер з перців 
Поблано

Лемонграс

Содова з селерой 
та ананасом

Ціна   /

₴ 390





Аперитиви 
та моктейлі



Освіжаючі аперитиви 
з помірним вмістом 
алкоголю

Cold Brew Negroni
campari, червоний вермут, 
кава колд брю

₴ 250

Matcha Martini
саке, матча, цукровий сироп, 
лікер yellow chartreuse

₴ 280

Rossini
полуниця, просекко

₴ 250

Spritz Veneziano
біттер select, просекко, оливка

₴ 260

Kitty Highball
вино valpolicella, імбирний 
сироп , лимон, сливовий 
біттер, содова

₴ 250

Port Royale
білий портвейн з вишнею, 
біттер branca mentha, 
бузиновий лимонад

₴ 250



Моктейлі 
та лимонади

Berry Mocktail
полуниця, м’ята, лимон, 
ройбуш, журавлиновий сік, 
цукровий сироп

₴ 160

Cold Brew-Tonic
Сироп з кави колд брю, тонік, 
апельсин

₴ 160

Housemade 
Lemonade 
(на вибір)

імбирний, малиновий, 
з маракуєю, бузиновий, 
полуничний, вишневий

₴ 150

Highgarden 
(можливий з джином)

базілік, лемонграс, селера, 
лайм, яблучний сік

₴ 160

Virgin Mary
Томатний сік, мікс спецій, 
табаско, соус worcestershire, 
лимон

₴ 160



Хронологія 
класичних 
коктейлів



1838

1840

1860’s

1862

1800’s Mint Julep ₴ 260
бурбон, цукор, м’ята

Gimlet ₴ 300
джин, лаймовий кордіал

Sazerac ₴ 350
коньяк, житній віскі, абсент, цукор, біттери

Pimm’s Cup ₴ 330
pimm’s #1, імбирне пиво, цукор, лимон, огірок

Martinez ₴ 340
джин, солодкий вермут, лікер maraschino, 
апельсиновий біттер

Paloma ₴ 260
текіла, грейпфрут, содова, сіль

Americano ₴ 260
campari, солодкий вермут, содова

Knickerbocker ₴ 260
витриманий ром, малина, лимон,  
лікер dry curacao

Champagne Cocktail ₴ 290
коньяк, цукор, лимон, ігристе вино



1869

1872

1872

1876

1880’s

1881

1888

Tom Collins ₴ 300
джин, лимон, цукор, содова

Whiskey Sour ₴ 300
бурбон, лимон, апельсин, цукор, біттер

Manhattan ₴ 350
бурбон, солодкий вермут, біттери

Gin Fizz ₴ 300
джин, лимон, цукор, содова

Bijou ₴ 280
джин, солодкий вермут, лікер green chartreuse

New York Sour ₴ 300
бурбон, лимон, цукор, червоне вино

Dry Martini ₴ 350
джин, сухий вермут, апельсиновий біттер

Old Fashioned ₴ 280
бурбон, цукор, біттер angostura

Ramos Gin Fizz ₴ 350
джин, лимон, лайм, цукор, вершки, білок, содова

Rob Roy ₴ 400
шотландський віскі, солодкий вермут, 
біттер angostura

1894



Daiquiri ₴ 260
ром, цукор, лайм

Aviation ₴ 290
джин, лікер maraschino,  
лікер crème de violet, лимон, цукор

Ti’ Punch ₴ 400
витриманий ром, цукор, лайм

Clover Club ₴ 250
джин, малиновий сироп, лимон

Dirty Martini ₴ 300
джин, сухий вермут, оливки

Singapore Sling ₴ 350
джин, лікер cherry brandy, лікер Cointreau,  
лікер Benedictine, ананас, лайм, гренадін

Alexander ₴ 250
джин, лікер crème de cacao, вершки

Southside ₴ 300
джин, цукор, лимон, м’ята

Grasshopper ₴ 250
лікер menthe pastille, лікер crème de cacao, 
вершки, біттер branca menta

1898

1900’s

1901

1915

1917

1918



Caipirinha ₴ 260
кашаца, лайм цукор

Negroni ₴ 350
джин, campari, солодкий вермут

White Lady ₴ 290
джин, лікер cointreau, лимон

Garibaldi ₴ 250
campari, апельсиновий сік

Last Word ₴ 280
джин, лікер green chartreuse,  
лікер maraschino, лайм

Pisco Sour ₴ 320
піско, лимон, лайм, цукор

Charlie Chaplin ₴ 250
терновий джин, лікер apricot brandy, лайм

Arnaud ₴ 300
джин, лікер crème de cassis, сухий вермут

Dark’n’Stormy ₴ 320
темний ром, імбирне пиво, лайм

Bloody Mary ₴ 280
горілка, соус worcestershire, табаско,  
лимон, томатний сік

1919

1920’s

1921



Better Amaretto Sour ₴ 300
шотландський віскі, димний віскі, 
амаретто, лимон, біттери

French 75 ₴ 300
джин, лимон, цукор, ігристе вино

El Presidente ₴ 550
витриманий ром, сухий вермут,цукор, 
лікер orange curacao, біттери

Hanky Panky ₴ 310
джин, солодкий вермут, біттер fernet branca

Boulevardier ₴ 300
житній віскі, campari, солодкий вермут

Old Pal ₴ 270
житній віскі, campari, сухий вермут

Vieux Carre ₴ 500
житній віскі, коньяк, солодкий вермут, 
лікер benedictine, біттери

Angel Face ₴ 300
джин, лікер apricot brandy, кальвадос

Corpse reviver #1 ₴ 380
коньяк, кальвадос, солодкий вермут

1923

1925

1927

1930’s



Chrysanthemum ₴ 240
солодкий вермут, лікер Benedictine, абсент

Bee’s Knees ₴ 270
джин, мед, лимон

Mojito ₴ 330
ром, цукор, лайм, м’ята, содова

Zombie ₴ 390
суміш ромів, лікер grand marnier, апельсин, 
лимон, гренадін, лікер pastis

Brandy Alexander ₴ 250
бренді, лікер crème de cacao, вершки

Rusty Nail ₴ 330
шотландський віскі, лікер drambuie, біттери

20th Century ₴ 250
джин, лікер crème de cacao,  
солодкий вермут, лимон

Margarita ₴ 250
текіла, лайм, лікер cointreau

Hamingway Daiquiri ₴ 260
ром, лікер maraschino, грейпфрут, лайм

Moscow Mule ₴ 300
горілка, імбирне пиво, лайм

1931

1934

1936

1937

1938

1939

1941



Sloe Gin Fizz ₴ 240
терновий джин, цукор, лимон, содова

Irish Coffee ₴ 240
ірландський віскі, кава, цукор, вершки

Mai Tai ₴ 370
суміш ромів, лікер dry curacao, лайм, орже

Kir Royale ₴ 250
лікер crème de cassis, ігристе вино

Vodka Martini ₴ 300
горілка, сухий вермут

Bellini ₴ 250
персикове пюре, ігристе вино

White Russian ₴ 240

горілка, кавовий лікер, вершки

Aperol Spritz ₴ 300
aperol, ігристе вино

Black Russian ₴ 240
горілка, кавовий лікер

Gin-Gin Mule ₴ 290
джин, м’ята, цукор, лимон, імбирне пиво

1943

1944

1945

1946

1948

1949

1950’s



Golden Cadillac ₴ 240
лікер galliano, лікер crème de cacao,  
вершки, кокосові вершки

Vesper ₴ 350
джин, горілка, вермут

Pina Colada ₴ 300
витриманий ром, ананас,  
кокосові вершки

Salty Dog ₴ 260
горілка, лікер maraschino, грейпфрут

Golden Dream ₴ 240
лікер cointreau, лікер galliano,  
апельсин, вершки

Godfather ₴ 300
шотландський віскі, амаретто

Tequila Sunrise ₴ 260
текіла, апельсиновий сік, гренадін

Long Island Iced tea ₴ 300
горілка, ром, текіла, джин,  
лікер cointreau, лимон, кола

Jungle Bird ₴ 330
витриманий ром, campari,  
лайм, цукор, ананас

1952

1953

1954

1960’s

1970’s

1972

1978



Negroni Sbagliato ₴ 260
campari, солодкий вермут, ігристе вино

Espresso Martini  ₴ 260
горілка, кава, цукор, кавовий лікер

Bramble ₴ 250
джин, цукор, лікер crème de mure, лимон

Cosmopolitan ₴ 250
цитрусова горілка, журавлина,  
лікер cointreau, лимон

Sex on the Beach ₴ 260
горілка, лікер apricot brandy,  
апельсин, журавлина

Tommy’s Margarita ₴ 260
текіла, сироп агави, лайм

Jasmine ₴ 280
джин, лікер dry curacao, лимон, campari

Breakfast Martini ₴ 280
джин, апельсиновий джем,  
лікер cointreau, лимон

Gin Garden ₴ 300
джин, бузиновий сироп, лимон,  
ігристе вино, огірок

1980’s

1987

1990

1992

1999

2001



Porn Star Martini ₴ 300
ванільна горілка, маракуя,  
лайм, ігристе вино

Fitzgerald ₴ 340
джин, лимон, цукор, біттер angostura 

Old Cuban ₴ 300
витриманий ром, лайм, м’ята,  
цукор, ігристе вино

Revolver ₴ 290
Бурбон, кавовий лікер, біттери

Penicillin ₴ 300
шотландський віскі, димний віскі,  
імбир, мед, лимон

Oaxacan Old Fashioned ₴ 370
витримана текіла, мескаль,  
сироп агави, біттери

Paper Plane ₴ 250
бурбон, біттер amaro nonino, aperol, лимон

Gin Basil Smash ₴ 250
джин, цукор, лимон, базилік

Rum Old Fashioned ₴ 390
витриманий ром, цукор, біттер angostura

2002

2004

2005

2007

2009

2008



Prospector ₴ 280
бурбон, біттер amaro averna,  
херес педро хіменес, біттери

Pedro Manhattan ₴ 300
бурбон, херес педро хіменес,  
біттер peychaud’s

Naked and Famous ₴ 300
мескаль, лікер yellow chartreuse,  
aperol, лайм
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Chicken Kyiv Cocktail ₴ 350
бурбон, сироп з масла, нью гемпширський 
сидр, лимон, біттер cynar, easyfoam

Oak&Smoke ₴ 420 
шотландський віскі, сироп з кави колд брю, 
біттер amaro nonino, амаретто

Zeeland Spritz ₴ 350
горілка, сироп з вербени, вермут gentian de lure, 
тонік, апельсиновий біттер

Gin Century ₴ 360
джин, сироп з елю, лікер dry curacao, 
лікер creme de cacao, лимон, лікер pastis

2010’s

2018



Барні полиці



Віскі

Шпейсайд ₴

Glenfiddich 21 yo  
Reserva Rum Cask Finish 850

Benromach 10 yo 300

Glen Moray Sherry casks 210

Mortlach Rare Old 650

Glen Moray-Glenlivet 24 yo 700

Macallan Double cask 12 yo 550

Glenfarclas Cask Strength 490

Dailuaine-Glenlivet 13 yo  320

Singleton Malt Master’s 290

Cardhu 12 yo 290

Cardhu 18 yo 650

Хайлендс ₴

Glenmorangie  
The Original, 10 yo 350

Glenmorangie Nectar D’or 470

Glenmorangie 18 yo 750

Tullibardine Sauternes Finish 320

Dalwhinnie 15 yo 410

Oban 14 yo 450

Лоулендс ₴

Glenkinchie 12 340

Острови ₴

Talisker 10 yo 380

Talisker Storm 380

Talisker Port Ruighe 380

Talisker 57 North 420

Octomore 7.1 Scottish Barley 850

Port Charlotte 10 yo 450

Ardbeg 10 yo 380

Caol Ila 12 yo 380

Lagavulin 16 yo 560

Купажований 
солодовий  ₴

Monkey Shouder 270

Copper Dog 240

Johnnie Walker Green Label 370



Віскі

Купажований ₴

Johnnie Walker  
Black Label 12 yo 260

Johnnie Walker  
Double Black 350

Johnnie Walker  
Gold Label Reserv 410

Johnnie Walker  
Platinum Label 18 yo 650

Johnnie Walker Blue Label 1250

Johnnie Walker  
Blue Label King George V 2250

Бурбон ₴

Elijah Craig 320

Wild Turkey 101 210

Bulliet Bourbon 230

Bulliet 10 yo 320

Hudson Baby 610

Buffalo Trace 210

Ridgemont 1792 250

Maker’s Mark 250

Knob Creek 350

Житній ₴

Sazerac 310

Woodford Rye 270

Ірландський ₴

Bushmills Black Bush 250

Bushmills 21 yo 850

Writers Tears 260

Redbreast 15 yo 520

Jameson 18 yo 690

Японський ₴

Nikka From The Barrel 450

Індійський  ₴

Amrut Portonova 580

Тайванський ₴

Kavalan Single Malt 580 



Ром

Кашаца

Бренді Коньяк

Арманьяк

 ₴

Appleton 12 yo 280

Zacapa 23 450

Zacapa XO 850

Matusalem 15 yo 310

Plantation Barbados XO 310

Tiki Lovers  220

Kraken Black Spiced 240

 ₴

Gosling’s Black Sea 220

Havana Club 3 yo 190

Mount Gay XO 350

Abuelo 7 yo 220

Abuelo 12 yo 350

Bacardi 10 yo 280

Brugal 1888 390

 ₴

Germana Classica 250

 ₴

Sandeman Imperial 210

Metaxa 12 Stars 280

Torres 15 yo 280

 ₴

Hennessy Very Special 280

Hennessy VSOP Privilège 450

Hennessy XO 1350

Pierre Ferrand 300

Remy Martin VSOP 450

 ₴

Castarede XO 320



Джин

Горілка

Саке

Піско

Мескаль

Полугар
 ₴

Martin Miller’s 220

Le Gin 250

Rutte Celery Gin 320

Tanqueray London Dry 180

Tanqueray No TEN 250

Flor de Sevilla 230

Hendrick’s 300

Plymouth 250

Monkey 47 320

Bombay Sapphire 180

The Botanist 250

 ₴

Ketel One 150

Sterling 150

Staritsky&Levitsky Reserve 120

Grey Goose 150

Ciroc 180

Elyx 180

 ₴

Honjirushi 170

 ₴

El Gobernador 190

 ₴

Del Maguey Vida 350

Montelobos 350

 ₴

Polugar #3 Caraway 350

Polugar #5 Horseradish 350



Текіла
 ₴

Don Julio Blanco 330

Don Julio Reposado 330

Don Julio Anejo 350

Padre Azul Blanco 670

Padre Reposado 700

Padre Anejo 720

Patron Silver 330

Espolon Blanco 170

Jose Cuervo Extra Anejo 650

Вермут

Лікер

Абсент

Пасті

 ₴

Dolin Dry 100

Dolin Blanc 100

Dolin Rouge 100

Gentiane de Lure  150

Absenteroux 150

 ₴

Cointreau 150

Drambuie 190

Prunella Mandorlata 210

Chartreuse Green 200

Chartreuse Yellow 200

Galliano Vanilla 150

Pimm’s #1 190

DOM Benedictine 190

Baileys The Original 190

Grand Marnier 210

Chambord 270

Amaretto Disaronno 190

 ₴

Domaines de Provence 
Grande Absente  230

 ₴

Domaines de Provence 
Henri Bardouin 170



Біттер

Б/а напої

Кава

Пиво
 ₴

Fernet Branca 150

Branca Menta 150

Campari 150

Amaro Nonino 200

Luxardo Bitter Bianco  120

Cynar 150

Jagermeister 150

Amaro di Angostura 120

Amaro Montenegro 150

Amaro Averna 120

Braulio 130

 ₴

Red Bull 120

Coca-Cola 80

Fentimans Tonic Water 150

Fentimans Rose Lemonade 150

Rocchetta 250/1000 мл	 90 / 180		

Non-carb / Carb Water

Borjomi Mineral Water  80

 ₴

Ristretto 80

Espresso 80

Doppio 160

Americano 80

Café Latte 120

Flat White 220

Cappuccino 120

Hot Chocolate 120

Cacao with milk 120

 ₴

Underwood Kyiv Lager 150

Varvar Milk Stout 150

Varvar Golden Ale 150

Corona Extra 120

First Private Brewery  
Non-alcoholic 120



Колекція  
чаїв



Бай Мудань,
чай з провінції Фуцзянь, Китай

Пряно-трав’янистий чай з нотками лляного 
насіння і малинового листя. Тонкий смак з легкою 
цитрусовою кислинкою та довгим освіжаючим 
післясмаком

₴ 180

Да Хун Пао,
чай з гір У І, Китай

В процесі чаювання смаки 
змінюють один одного: 
фруктові, хлібні, горіхові, 
ягідні, шоколадні, квіткові 
і деревні відтінки. Чудовий, 
глибокий аромат. Смак міцний 
і соковитий

₴ 180

Тє Гуань Інь,
чай з південної частини 
провінції Фуцзянь, Китай

Свіжий трав’янисто-квітковий 
аромат з нотками бузку. Смак 
тонкий, солодкуватий, трохи 
терпкий, з легкою фруктовою 
кислинкою і тривалим 
післясмаком

₴ 180

Білий чай

Улун



Зрілий пуер,
чорний чай з чайних гір 
провінції Юньнань, Китай

Міцний насичений смак 
нагадує волоський горіх 
і шоколад, довгий післясмак 
і потужний пуерний стан

₴ 180

Пуер

Лапсанг Сушонг,
чай з провінції Фуцзянь, Китай

Яскравий теплий букет чаю з нотками чорносливу. 
Смак соковитий, об’ємний, з легкою кислинкою. 
Аромат димно-хвойний з солодкуватим післясмаком

₴ 180

Вітер з гір,
чай церемоніального класу з 
Кіото, Японія

Яскравий трав’янистий аромат, 
насичений смак з легкою 
гіркою ноткою, що переходить в 
довгий солодкий післясмак

₴ 180

Червоний чай

Матча



Сенча,
преміум класу з Кіото, Японія

Чай має характерний свіжий 
аромат і приємний помірно-
гіркий смак

₴ 180

Ґьокуро,
преміум класу з Кіото, Японія

Яскравий, свіжий, трав’янистий 
аромат. У смаку нотки 
гарбузового насіння, тонкий 
солодкуватий післясмак

₴ 180

Зелений чай

Цейлон Ува
Чорний цільнолистовий чай 
глибокого бурштинового 
кольору з високогірного плато 
острова Цейлон.  
Для поціновувачів м’якого 
чорного чаю без гіркоти 
і терпкості

₴ 180

Чорний чай 
з бергамотом
Елітний індійський чорний 
чай сорту Ассам з золотими 
бруньками і смачним ароматом 
бергамоту

₴ 180

Чорний чай

Генмайча,
зелений чай, змішаний з органічним 
смаженим рисом, Японія

Чаю притаманний аромат смаженого рису 
та приємний горіховий післясмак

₴ 180



Свіжість
Легкий, тонізуючий ранковий 
збір з лемонграсу, ханібушу, 
шавлії, м’яти, фенхелю, цедри 
і цукатів лимону, а також липи 
і білої волошки

₴ 180

Квітково-ягідний 
збір
Ароматний і корисний чай 
з квітів, ягід і цілющих трав 
(липа, ромашка, м’ята, 
пелюстки півонії, соняшнику, 
троянд, листя ожини, 
ягоди малини, обліпихи 
і шипшини). Має заспокійливі, 
імуностимулюючі 
і протизапальні властивості

₴ 180

Літня ніч
М’який ароматний чай 
зі стиглими, солодкими літніми 
ягодами і пелюстками запашних 
квітів. У складі чаю ягоди ожини 
і полуниці, родзинки, шипшина 
і пелюстки ароматного гібіскусу

₴ 180

Обліпиховий чай
Цілющий та смачний чай з ягід 
обліпихи. Справжня скарбничка 
вітамінів для підтримки 
імунітету

₴ 180

Трав’яний чай

Фруктовий чай



Барні  
закуски



Класичні

Паштет з качки
томатний джем, солодові тости, 
оливкова земля

₴ 150

Брезаола 
і шовдарь
в’ялений томат, каперси, чорний 
ферментований часник

₴ 230

Тартар 
з французських 
устриць
помело, томати конкасе, перець 
чилі, чорна меренга

₴ 410

Тріо тостадас
гребінець, креветка, 
морський чорт, соус севіче

₴ 240

Попкорн 
з креветки
соус з японської сливи

₴ 250

Сэвіче з тунця 
Blue Fin
манго, авокадо, перець чилі, 
шалот, цитрусовий фреш

₴ 310

Норвезький 
лосось
аспарагус, чіпси з пармезану, 
азіатський дресінг, 
перепелине яйце

₴ 290



Вегетаріанські

Гуакамоле 
з чіпсами тапіока
авокадо, в’ялений томат, 
маринований артишок

₴ 220

Смажена полента 
томатний джем, вершковий сир, 
крекер

₴ 150

Хумус
крекери з кіноа та насінням чіа, 
гарбузове насіння, кунжутне 
масло

₴ 150

Попкорн з грибів 
шиітаке
соус з манго та насіння чіа

₴ 190

Антіпасті
сир брі, в’ялений томат, 
маслини, грецькі оливки, 
маринована слива, ржані хлібці

₴ 250
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