ВИНЕН ЛИСТ
Тракия е регион обхващащ югоисточната част на балканския полуостров, включва
териториите на Северна Гърция, Южна България и европейската част на Турция.
Това е земята на траките, които я обитават поне от V хилядолетие преди Христа.
За наследници на древните траки се считат днешните българи. От най-дълбока
древност отглеждането на лозата и правенето на вино е част от идентичността на
траките: тракийското вино се е правело в каменни корита и било толкова гъсто че,
както разказват легендите, е трябвало да се пие със сламки направо от каменните
корита. Тракийските жреци използвали виното при техните свещени ритуали като
средство за свързване с отвъдния свят и като средство за предсказване на бъдещето.
Счита се че са били първият народ, почитащ Бог на виното-Загрей, възприет в
последствие от гърците като Дионис и от римляните като Бакхус.
Поморие ( в древността Анхиало) от древни времена се слави с лозята си и с
производството на вино. По време на Второто българско царство прочутото
анхиалско вино се превръща в символ на високо качество и става утвърдена марка, а
градът се утвърждава като предпочитан производител на квалитетни бели и червени
вина. През 1932 г. се създава първата съвременна винарска изба „Поморие“, която е
включена в структурата на един от най-известните винопроизводители в България –
„Черноморско злато“ – носител през годините на редица национални и
международни награди от престижни състезания.
БЪЛГАРИЯ 750 мл
Пенливи Вина
Катаржина Брут Шардоне, Катаржина Естейт

39,90 лв

/ Тракийска Низина, Свиленград /
Естествено пенливо вино, произведено по метода Charmat.
Характеристика: Наситен златисто-зелен цвят. Плътен, благороден аромат с нотки на зряла праскова,
печени ядки, ванилия и хлебно-маслени тонове. Фино и деликатно тяло с нежни балончета, запомнящ се
финал с приятно усещане за трюфел.

Бели Вина
Винарна „Черноморско Злато“, Поморие
Гранд Совиньон Поморие Совиньон Блан

23,90 лв

Характеристика: Чисти и интензивни аромати на прясно окосена трева, съчетани с нежни нотки на папая
и тропически плодове. Виното грабва със силен вкусов аромат, обем и безкрайна свежест във финала.

Пентаграм Совиньон Блан

24,90 лв

Характеристика: Средно интензивни аромати на грейпфрут и тревисти нотки. Средно тяло с приятна
свежест и вкусове на грейпфрут и цитрус.

Вила Понте Шардоне и Совиньон Блан

28,90 лв

Характеристика: Цветът е нежен, светло - златист, а ароматът е плодов с нюанси на ананас и папая, с
дискретни акценти на дим, ванилия и пикантни подправки. Вкусът е хармоничен и свеж, с дълъг плодов
финал

Солени Хълмове Шардоне, Вионие и Совиньон Блан

44,90 лв

Характеристика: Съчетани нотки на зряла, сочна праскова и кайсия с тропични нюанси на ананас и
папая. Прекрасно балансирано, виното обгръща с аромати на подправки, дим, кедър и минерални нотки,
които придават блясък на безкрайния финал.

Вера Тера Шардоне

59,90 лв

Характеристика: Ръчно браното шардоне обгръща небцето с аромати на ябълка, пъпеш и деликатен бял
шоколад. Акцентите на тост и печени бадеми от отлежаване във френски дъбови бъчви елегантно
преливат в безкрайния послевкус. Пикантни нотки нежно допълват минералната чистота, която гроздето
може да придобие само в района на Поморие.

Санта Сара Траминер, Винарско Имение Санта Сара

59,90 лв

/ Източна Тракийска Низина, с. Горица, Поморие /
Характеристика: Светло лимонов цвят. Свеж, деликатен нос с аромат на роза. Леко и нежно тяло с
вкусове на гюл, които продължават в дълъг финал.

Spätsommerabend Траминер, Александра Естейт

39,90 лв

/ Тракийска низина, с. Орешец, Южен Сакар /
Характеристика: Златисто на цвят, бистро и чисто. Атрактивен и сортов нос с нотки на сладко от рози,
личи и портокалов цвят. Елегантно и много ароматно с локумен финал и чудесен послевкус на рози.

Ърли Бърдс Шардоне, Винарска Изба Страцин

32,90 лв

/ Източна Тракийска Низина, с. Страцин, Поморие /
Характеристика: Свеж и комплексен, с нюанси на нектарина, приятно комбинирани с фини цветисти
акценти, подправки и нежна ванилия.

Санта Сара Совиньон Блан, Винарско Имение Санта Сара

59,90 лв

/ Източна Тракийска Низина, с. Горица, Поморие /
Характеристика: Нос с аромати на грейпфрут и бъз. Леко, свежо и хармонично тяло с аромати на
грейпфрут, цитрус и зеленисти нотки.

Силвър Ейнджъл Совиньон Блан, Мидалидаре Естейт

32,90 лв

/ Тракийска Низина, с. Могилово, Стара Загора /
Характеристика: Светъл, много блед сламест цвят със стоманени отблясъци. Свеж, дискретен нос със
сочна круша, ананас, личи и далечно - папур, мокър мъх. Средно тяло с добра структура и свежест и
приятен, сочен финал.

Уайн Буук Совиньон Блан, Кастра Рубра

52,90 лв

/ Тракийска Низина, с. Коларово, Харманли /
Характеристика: Жив, искрящ светло златист цвят с нежни зеленикави отблясъци. Елегантен, сортов нос
с класическите за совиньон блан аромати на чемшир, бяла праскова, цариградско грозде и окосена трева.
Тялото е стройно, стегнато и фокусирано с минерална "прохладност" във вкуса и соленоват финал.

Контемплейшънс Совиньон Блан, Катаржина Естейт

36,90 лв

/ Тракийска Низина, Сакар /
Характеристика: Носът е свеж и тревист с аромати на зелена праскова, цариградско грозде, лимон и
хумус. Фино тяло с дълъг, освежаващо-цитрусов завършек.

AXL Роуз Валей Карловски Мискет, Шато Копса

45,90 лв

/ Розова Долина, Карлово /
Характеристика: Цветът е искрящо бледожълт със зелени нюанси, ароматите напомнят индрише, здравец
и цитруси, повтарят се и във вкуса, подчертани от изключителна свежест.

Братанов Тамянка Сингъл Винярд, Винарна Братанови

54,90 лв

/ Южен Сакар, с. Шишманово, Харманли /
Характеристика: Интензивен сортов нос с аромати на грозде и здравец. Приятна свежест и гроздов вкус
изпълват небцето. Финалът е дълъг с вкусна горчивина. Тамянка е местното име на сорта Мускат.

Синерджи Совиньон Блан и Пино Гри, Мидалидаре Естейт

35,90 лв

/ Тракийска Низина, с. Могилово, Стара Загора /
Характеристика: Искрящ и красив светло сламест цвят със зеленикави отблясъци. Чист и свеж нос с
цитрусов характер и елегантна цветиста нотка. Леко до средно тяло с пикантна свежест и добра дължина
във финала на вкуса.

Симбиоза Шардоне, Вионие и Тамянка, Винарна Братанови

33,90 лв

/ Южен Сакар, с. Шишманово, Харманли /
Характеристика: Красив светло сламест цвят. Въздържан и леко пикантен нос с нотки на подправки,
сушени плодове и сладки прасковени нотки конфи. Елегантно в устата с приятен ароматен завършек.

CH/VI Шардоне и Вионие, Катаржина Естейт

46,90 лв

/ Тракийска низина, Свиленград /
Характеристика: Наситен жълт цвят със зелени нюанси. Ароматът е интензивен, плодов – пъпеш и
праскова, в комбинация с нотки на ванилия, ядки и препечен хляб. Вкусът на виното е елегантен с
изключителен баланс между сладост, свежест и дълготраен послевкус, с вкусов аромат кореспондиращ с
носа. Отлежаване за 6 месеца във френски дъбови барици.

Левент Траминер и Врачански Мискет, Винарска Къща Русе

39,90 лв

/ Дунавска Равнина, гр. Русе /
Характеристика: Прозирен, много блед "стоманен цвят" с нежни зеленикави отблясъци. Носът е фин,
сортов, средно интензивен със сочни плодови нотки на личи и манго, заедно с леки нюанси на розови
листенца. Леко до средно тяло с приятен, дискретен аромат и сочност във финала.

Розе
Винарна „Черноморско Злато“, Поморие
Гранд Розе Поморие Сира и Каберне Фран

23,90 лв

Характеристика: Искрящият и нежен цвят се допълва от изключителен финес и елегантност във вкуса.
Виното приканва с нежни плодови аромати, съчетани с обем и сладост във вкуса. Финалът е с деликатна
свежест и характерни минерални нюанси, които гроздето може да придобие само в района на Поморие.

Пентаграм Розе Сира

24,90 лв

Характеристика: Красив цвят с ярки оттенъци, нежен аромат на горски ягоди и малини, балансирана
свежест във вкуса и деликатни цитрусови акценти на финала.

Солени Хълмове Розе Каберне Совиньон, Сира и Каберне Фран

44,90 лв

Характеристика: Нежният цвят е прелюдия към аромати на току- що откъснати горски ягоди , зряла
вишна и джинджър. Нюансите на захаросан цитрус балансират плодовата сочност на виното и преливат в
невероятно дългия и нежен финал.

Вера Тера Розе Сира и Каберне Фран

59,90 лв

Характеристика: Интензивни аромати на малина, череша и нотки на индрише. Леко тяло с вкусове на
малина и боровинки.

Ноу Сейнтс Розе, Винарско Имение Санта Сара

56,90 лв

/ Източна Тракийска Низина, с. Горица, Поморие /
Характеристика: Купаж Каберне Совиньон, Мавруд и Пино Ноар. Цветът е интензивен, а в носа изпъкват
сладки акценти на горена захар и ягода конфи. Сочно заоблено в устата с масло и сухи листа в послевкус.
Ферментацията се провежда задължително при контрол на температурата в 500 л. френски бъчви.
Отлежало в същите съдове върху фината утайка минимум четири месеца.

Соулмейт Розе Гренаш и Сира, Винарска Изба Страцин

46,90 лв

/ Източна Тракийска Низина, с. Страцин, Поморие /
Характеристика: Нос с аромати доминирани от ягода. Във вкуса виното е елегантно, свежо с вкусове на
сочна жълта праскова и ягодови нотки.

Анджелика Розе, Шато Копса

36,90 лв

/ Розова Долина, Карлово /
Характеристика: Нежен розов цвят, много красив. Елегантен нос с дребни червени плодове – горски
малини, ягоди и шипки. Сладко тяло, средно и заоблено с приятен финал.,

Александра Розе «Пти» Пти Вердо, Александра Естейт

56,90 лв

/ Тракийска низина, с. Орешец, Южен Сакар /
Характеристика: Свежо, елегантно и минерално розе с леко тяло и нотки на дребни горски ягоди, нежна
масленост, напомняща маскарпоне. Пълен баланс между аромат, вкус и послевкус, който ще ви накара да
повторите от това лимитирано вино.

Ле Розе Сира, Малбек и Каберне Фран, Катаржина Естейт

38,90 лв

/ Тракийска Низина, Сакар /
Характеристика: Бистър, блед, прасковено-розов цвят. Сладостен нос с пикантни нотки на дървесна кора,
сладка ванилия, кокос и пъстри череши. Свежо, елегантно в устата, с отлично запазен червен горски плод
във вкусовия аромат и дълъг плодов финал.

Червени Вина
Винарна „Черноморско Злато“, Поморие
Гранд Каберне Поморие Каберне Фран

23,90 лв

Характеристика: Наситен цвят с виолетови нюанси. Сочният, привлекателен Каберне фран грабва
веднага с нотки на зрели боровинки, черни вишни и екзотични подправки, изпълвайки устата с аромати.
Плътното тяло на виното се разгръща в прелъстителен кадифен финал, който отеква дълго с нотки на
шоколад и усещане за заоблени, фини танини.

Пентаграм Мерло

24,90 лв

Характеристика: Аромати на сочни вишни, пикантни подправки, касис и шоколад се съчетават в
безупречна структура, а леко загатнатият дъб добавя нюанси на тост и кафе. Разточително дългият
послевкус гали приятно със супер-фини танини и минерален финес.

Вила Понте Каберне Совиньон и Сира

28,90 лв

Характеристика: Наситен цвят и интензивен плодов аромат с нюанси на зряла малина и къпина,
комбинирани с акценти на дим и подправки. Вкусът е хармоничен, с мек и дълъг плодов финал.
Създадено с помощта на консултанти от Италия- г-н Фредерико Ричи и от Франция- г-н Андре Фустер.

Солени Хълмове Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран и Сира

44,90 лв

Характеристика: Силните страни на четирите сорта се съчетават в превъзходен бленд, като предлагат
усещане за касис, сочни вишни, черен шоколад и детелина с невероятна прецизност и дължина на вкуса.
Отлежаване на виното за 9 месеца във френски дъбови бъчви.

Вера Тера Каберне Фран и Сира

59,90 лв

Характеристика: Върхът на всички червени вина от Black Sea Gold – Vera Terra грабва с експлозивни
аромати на зрели червени плодове, съчетани с деликатни нюанси на ванилия и кафе. Балансираният вкус
и дългият финал допринасят за изключителния завършек на виното.

Петит Сара Ред, Винарско Имение Санта Сара

59,90 лв

/ Източна Тракийска Низина, с. Горица, Поморие /
Характеристика: Наситен пурурен цвят. Съблазнителен, сочен нос с нотки на сочни горски плодове,
черни череши и ванилия. Стопено и гладко, средно тяло с кадифени, зрели танини и ефектен финал с
черни плодове. Вино с потенциал.

Ърли Бърдс, Каберне Совиньон, Винарска Изба Страцин

32,90 лв

/ Източна Тракийска Низина, с. Страцин, Поморие /
Характеристика: Наситен тъмно рубинен цвят. Носът е сортов и атрктивен с нотки на зелена чушка,
смола и землисти нотки. Тялото е средно и ефирно, гъвкаво и свежо.

Соулмейтс Сира, Винарска Изба Страцин

46,90 лв

/ Източна Тракийска Низина, с. Страцин, Поморие /
Характеристика: Наситен пурпурен цвят. Етеричен характер на аромата с акценти на розмарин и
теменужки, на втори план - сурово месо. Средно тяло, пикантно и свежо.

Румелия Мавруд Резерва, Румелия

86,90 лв

/ Тракийска Низина, Западна Тракия /
Характеристика: Непрогледен, мастилен цвят. Въздържан, но дълбок и атрактивен нос нотки на индиго,
ликорис, какао и печени черни плодове. Стегнато тяло, соленовато и хармонично със сатенено гладки
танини и пикантно-сух финал. Дълго във финала на вкуса. Вино с потенциал.

Уникато Мелник и Руен, Дамяница

48,90 лв

/ Тракийска низина, Долината на Струма /
Характеристика: Красив и бистър рубинен цвят. Сложен нос с порто нотки на ликьор от червен касис,
сушена ягода и кожа. Средно тяло, свежо и хармонично с гладък, сух финал. Много добро да се пие
веднага, но може да отлежава.

Редарк Каберне Совиньон, Рубин и Руен, Дамяница

67,90 лв

/ Тракийска низина, Долината на Струма /
Характеристика: Средно интензивен гранатовочервен цвят. Комплексен нос с нотки на сладки
подправки, зрели горски плодове и тютюн. Тяло със средна плътност, хармонично и пикантно, с
изобилие от червени плодове и сладки подправки. Великолепно вино, което е в топ кондиция в момента,
но може да отлежава още поне 2-3 години.

Доминант Червен, Сира и Каберне Совиньон, Кастра Рубра

37,90 лв

/ Тракийска Низина, с. Коларово, Харманли /
Характеристика: Непрогледен, тъмно гранатов цвят с меки керемидени отблясъци. Елегантен и дълбок
нос с подправкови нотки, месо и дим, канела, сушени домати и землисти нотки. Среден, хармоничен,
спокоен и свеж финал.

Кюве Руж Мерло и Каберне Совиньон, Шато Копса

59,90 лв

/ Розова Долина, Карлово /
Характеристика: Непрогледен цвят - тъмен рубин с меки керемидени отблясъци. Сладостен и сложен нос
с нотки на печена камба, сладък червен пипер, сушено месо, кафява захар, бахар и дафинов лист. Средно
тяло с добра сладка част, с дим, ванилия и сладки подправки във вкусовия аромат и дълъг завършек с
конфи нотки, шоколад и ванилия. Виното е в много добра кондиция да се пие в момента, но може да
отлежава още година-два.

Мидалидаре Мерло и Каберне Фран, Мидалидаре Естейт

35,90 лв

/ Тракийска Низина, с. Могилово, Стара Загора /
Характеристика: Интензивен, тъмно рубиненочервен цвят със светло червени отблясъци. Пикантен и
атрактивен плодов нос с подчертан подправков нюанс, фино загатнат дъбов тон и букет от плодов аромат
на зрели череши и сливи, черници, боровинки и стафиди. Добре интегрирани танини, предразполага и
освежава с усещане за зрели горски плодове, стафиди и ароматни подправки. Продължителен, пикантен
финал и запомнящ се плодов послевкус.

Ла Парсел Каберне Совиньон, Мерло и Сира, Катаржина Естейт

57,90 лв

/ Тракийска Низина, Сакар /
Характеристика: Красив рубинено-червен цвят. Сочен и атрактивен нос с нотки на зрели червени горски
плодове, канела и сушени вишни. Заоблено, сатенено гладко тяло със сладостен финал. Много готово да
се пие веднага.

ВНОСНИ ВИНА 750 мл
Пенливи Вина
Просеко Брут Арджео, Руджери, Тревизо, Италия
Розе ди Пино Брут, Руджери, Италия
Луи Рьодерер Брут Премие нон винтидж, Шампан, Франция
Моет и Шандон Брут Империал нон винтидж, Шампан, Франция
Дом Периньон, Винтидж , Шампан, Франция
Кристал Брут Винтидж, Луи Рьодерер, Шампан, Франция

45,90 лв
45,90 лв
260,90 лв
240,90 лв
729,90 лв
959,90 лв

Бели Вина
Ле Фюме Бланш Совиньон Блан, Франсоа Люртон, Франция
Елеганс Шардоне Жозеф Кастан, Франция
Карт Ноар Еритаж Блан Кот Дьо Прованс, Франция
Шабли Друен Вудон, Бургундия, Франция
Поезие Пино Гриджо деле Венеция DOC, Кантина ди Соаве, Италия
Лагедер Пино Гриджо, Алоис Лагедер, Алто Адидже, Италия
Бланко Ел Кото де Риоха, Испания
Ризлинг Драй Др. Лозен, Мозел, Германия
Ронгопай Совиньон Блан, Марлборо, Нова Зенландия
Бабич Совиньон Блан, Марлборо, Нова Зенландия
Бабич Черен Етикет Совиньон Блан, Марлборо, Нова Зенландия

45,90 лв
33,90 лв
65,90 лв
99,90 лв
33,90 лв
65,90 лв
37,90 лв
43,90 лв
46,90 лв
59,90 лв
69,90 лв

Розе
Елеганс Розе Сира & Гренаш, Жозеф Кастан, Пей д‘Ок, Франция
Шато д'Астрос Розе, Кот дьо Прованс, Франция
Карт Ноар Еритаж Розе Кот дьо Прованс, Франция

33,90 лв
49,90 лв
64,90 лв

Червени Вина
Кот дю Рон Руж Е.Гигал, Кот дю Рон, Франция
Лафоре Пино Ноар, Жозеф Друен, Бургундия, Франция
Кастилиони Кианти DOCG, Фрескобалди, Тоскана, Италия
Амароне Селеционе Антонио Кастанеди DOCG,
Валполичела Супериоре, Италия
Крианца Ел Кото де Риоха, Риоха, Испания
Катена Малбек Бодегас Катена Запата, Мендоса, Аржентина

59,90 лв
99,90 лв
54,90 лв
149,90 лв
41,90 лв
59,90 лв

Предложение на Нашият Сомелиер
__________________________________________
/_________________________________________/

______________лв

Характеристика: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

НАЛИВНИ ВИНА
Винарна „Черноморско Злато“, Поморие
Бяло Вино Сухо

Чаша 200 мл / Кана 500 мл.
6,40 лв / 10,80 лв

Характеристика: Свежо и ароматно купажно вино с перфектен баланс .

Розе

6,40 лв / 10,80 лв

Характеристика: Свежо и ароматно купажно вино с перфектен баланс.

Червено Вино Сухо

6,40 лв // 10,80 лв

Характеристика: Интензивен плодов аромат на червени плодове и фини подправъчни нюанси.

ВИНА МАЛКА БУТИЛКА
Пенливи Вина 200 мл
Просеко Брут Арджео, Руджери, Тревизо, Италия

22,90 лв

Бели Вина 375 мл
Зеланос Совиньон Блан, Зеланос

24,90 лв

/ Тракийска низина, с. Славянци, Сунгурларе /
Характеристика: Нежен светло сламест цвят със зеленикави оттенъци. Носът е типичен за сорта с
тревисти и леко минерални нотки, а на втори план - сладки жълти плодове. Чисто и свежо с лимон,
чемшир и жълт плод до финала на вкуса.

Санта Сара Совиньон Блан, Винарско Имение Санта Сара

33,90 лв

/ Източна Тракийска Низина, с. Горица, Поморие /
Характеристика: Нос с аромати на грейпфрут и бъз. Леко, свежо и хармонично тяло с аромати на
грейпфрут, цитрус и зеленисти нотки.

Поезие Пино Гриджо деле Венеция DOC, Кантина ди Соаве, Италия

19,90 лв

Розе 375 мл
Зеланос Пино Ноар, Зеланос

24,90 лв

/ Тракийска низина, с. Славянци, Сунгурларе /
Характеристика: Привлекателен цвят в стила Прованс - нежна праскова. Сочен нос с нотки на дива ягода
и ябълка, деликатна минералност напомняща слюда. Свежо и стегнато тяло с дълъг, леко минерален
финал.

Шато д'Астрос Розе, Кот дьо Прованс, Франция

34,90 лв

Червени Вина 375 мл
Зеланос Сира, Зеланос

24,90 лв

/ Тракийска низина, с. Славянци, Сунгурларе /
Характеристика: Цветът е интензивен, плътен рубин. Носът е интригуващ с нотки на кожа, минерали,
ликьорени тонове. Гладка, сатенена структура, средно тяло и соленоват финал.

Кастилиони Кианти DOCG, Фрескобалди, Тоскана, Италия

36,90 лв

БИРА И САЙДЕР
Наливна Бира
Шуменско Пиво
Карлсберг
Туборг
Будвайзер
Кроненбург 1664
Ердингер Вайс
Гримберген Блонд
Гримберген Дабъл Амбър
Карлсберг Безалкохолна

330 / 500 мл
330мл
330мл
330мл
330мл
330мл
500мл
330мл
330мл
330мл

Сайдер

330мл

3,90 / 4,90 лв
4,90 лв
5,90 лв
5,90 лв
6,90 лв
6,90 лв
7,90 лв
6,90 лв
6,90 лв
5,90 лв
4,90 лв

КРАФТ БИРА от БУРГАС
VERITAS е нефилтрирана и непастьоризирана крафт бира, която:
се вари, охмелява и отлежава в Бургас, в крафт-бирария „Пивоварната“
е естествено газирана, пивка и не надува, независимо от количеството
се вари с немски малцове, дрождите са френски, хмелът е български (от
Велинград), добавят се и вносни благородни хмелове, водата е от Камчия –
омекотена.
е гарантирано - прясна и може да пиете Veritas в различни стилове и видове
Специален Лагер

330мл

6,90 лв

Характеристика: светъл, плътен лагер, с наситен малцов вкус и приятна горчивина

Пшенична

330мл

6,90 лв

Характеристика: класическа пшенична бира (weizen), мътно бяла , с типични плодови ноти

Червена (пролет/лято) / Тъмен Лагер (есен/зима)

330мл

6,90 лв

Характеристика: Червена: елегантен баланс на препечен хляб, шоколад, кафе и благороден хмел /
Тъмен Лагер: вкус на тъмен шоколад, леко горчив, с ноти на кафе. Много плътна и много силна

БПА Веритас

330мл

6,90 лв

Характеристика: леко натрапчив, но много галантен ейл. Умерен хмелен аромат. Дълъг и силен
послевкус.

АПЕРИТИВИ
Мартини
Кампари

50мл
50мл

7,90 лв
7,90 лв

АНАСОНОВИ НАПИТКИ
Мастика
Узо Зорбас
Узо Пломари
Узо 12
Перно
Пастис

50мл
50мл
50мл / 200мл
50мл
50мл
50мл

4,90 лв
5,90 лв
5,90 лв / 18,90 лв
5,90 лв
6,90 лв
6,90 лв

ДЖИН
Гордънс
Бомбай Сапфир
Танкерей

50мл
50мл
50мл

7,90 лв
8,90 лв
8,90 лв

ВОДКА
Финландия
Абсолют
Руски Стандарт
Грей Гус
Белуга

50мл
50мл
50мл
50мл
50мл

7,90 лв
7,90 лв
7,90 лв
16,90 лв
16,90 лв

50мл
50мл
50мл

6,90 лв
7,90 лв
7,90 лв

РОМ
Бакарди
Капитан Морган
Хавана Клуб 3 г.

БРЕНДИ И КОНЯК
Черноморско Злато 33 XO
Мартел VS
Мартел VSOP
Хенеси Файн
Хенеси XO

50мл
50мл
50мл
50мл
50мл

16,90 лв
10,90 лв
16,90 лв
12,90 лв
42,90 лв

ЛОКЬОРИ И ДИЖЕСТИВИ
Бейлис
Тиа Мария
Малибу
Коантро
Фернет Бранка
Бранка Мента
Йегермайстер
Лимончело

50мл
50мл
50мл
50мл
50мл
50мл
50мл
50мл

9,90 лв
8,90 лв
8,90 лв
8,90 лв
7,90 лв
7,90 лв
7,90 лв
7,90 лв

ШОТЛАНДСКО УИСКИ
Джони Уокър Червен Етикет
Джи енд Би
Балантайнс

50мл
50мл
50мл

7,90 лв
7,90 лв
7,90 лв

Джони Уокър Черен Етикет /
Чивас Регал 12 г.
Чивас Регал 18 г.
Балантайнс 12 г.
Дъмпъл 15 г.

50мл
50мл
50мл
50мл
50мл

9,90 лв
9,90 лв
21,90 лв
9,90 лв
9,90 лв

ИРЛАНДСКО УИСКИ
Джеймисън
Тюламор Дю
Бушмилс

50мл
50мл
50мл

7,90 лв
7,90 лв
7,90 лв

БЪРБЪН И ТЕНЕСИ УИСКИ
Джим Бийм
Джак Даниелс
Четири Рози
Мейкърс Марк

50мл
50мл
50мл
50мл

7,90 лв
9,90 лв
7,90 лв
12,90 лв

СИНГЪЛ МАЛЦ
Гленфидих 12 г
Кардю 12 г
Макалан Амбър
Макалан Сиена

50мл
50мл
50мл
50мл

9,90 лв
11,90 лв
21,90 лв
36,90 лв

ТОПЛИ НАПИТКИ
Еспресо
Двойно Еспресо
Безкоефиново Еспресо
Капучино
Лате Макиато
Инстантно Кафе
Мляко с Инстантно Кафе
Мляко с Какао
Чаша Мляко
Горещ Шоколад
Чай Пакетче

50 мл
60 мл
50 мл
100 мл
200 мл
100 мл
200 мл
200 мл
200 мл
200 мл
200 мл

/ зелен, сейлонски черен, лайка, плодов, билков

3,10 лв
4,90 лв
3,10 лв
4,90 лв
5,90 лв
3,10 лв
4,90 лв
4,90 лв
2,60 лв
5,90 лв
2,90 лв

/

БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ
Минерална Вода Балдаран
350 мл / 850 мл
Естествено Газирана Минерална Вода Михалково 300 мл / 1 л
Газирана Вода Перие
330 мл
Газирана Вода Сан Пелегрино
250 мл / 750 мл
Прясно Изцеден Сок
200 мл
Натурален Сок
200 мл

2,60 / 5,60 лв
2,60 / 5,60 лв
7,90 лв
6,90 / 8,90 лв
6,90 лв
3,90 лв

/ портокал, кайсия, праскова, ябълка, ананас, вишна, касис /

Студен Чай Сан Бенедето

500 мл

4,90 лв

/ праскова, лимон, зелен , без захар /

Айрян
Безалкохолни Газирани Напитки

200 /500 мл /1 л
250 мл

2.90 / 4.90 / 8.90 лв
3,40 лв

/ кока-кола, спрайт, фанта портокал, фанта лимон, сода, тоник /

Ред Бул

250 мл

НАЗДРАВЕ !

6,90 лв

