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T H E  W E L C O M E  D R I N K S

TANQUERAY NO. TEN 40 ml • 34 lei
o poveste prețioasă începută ca  
experiment în al 10-lea vas al distileriei  
scoțiene Tanqueray

TANQUERAY RANGPUR GIN 40 ml • 30 lei
un gin cu suflet fresh și o rețetă aparte, infuzat cu lime 
din Rangpur 

GIN MARE GIN 40 ml • 34 lei
emoții mediteraneene de pe malurile însorite ale 
Spaniei, gust infuzat cu măsline, rozmarin și busuioc

MONKEY 47 40 ml • 36 lei
cel mai romantic gin din lume, provenit dintr-o pasiune 
secretă și 47 de plante culese din munții Pădurea 
Neagră

HENDRICK’S 40 ml • 34 lei
ginul Super Premium al Scoției, infuzat cu castravete, 
petale de trandafir, piper alb, lămâie și note florale

TANQUERAY BLACKCURRANT ROYALE 40 ml • 34 lei
poveste inspirată din cultura franceză, în arome de 
vanilie și cele mai fine coacăze negre

S I X  S E N S E S
alege și pregătește-te pentru cele șase călătorii unicat

S U P E R  P R E M I U M  C R A F T E D  G I N S
infuzate cu pasiune infinită din secolul al XVII-lea

Lasă-ți simțurile să zboare, ridică-ți paharul în soare, înainte să comanzi mâncare! 
Mixăm ginuri premium distilate artizanal pentru a îți infuza inima cu fericire. 

INDIAN ROSE
gin premium Hendrick’s cu note 

florale, asortat cu apă tonică, 
petale de trandafiri și castraveți

250 ml • 51 lei

SPRING MANGO
talent scoțian artizanal, sub 

formă de Tanqueray No. Ten, cu 
balonașe tonice gingașe, mango, 

lămâie și puțin piper
250 ml • 49 lei

MONKEY 47
romanticul Monkey 47, într-o 

formulă ilegal de fermecătoare, cu 
apă tonică, lămâie și lime

250 ml • 54 lei

SPANISH FEVER
super premium Gin Mare din 

Spania, cu apă tonică și ienupăr, 
anason, piper roșu, lămâie și lime

250 ml • 51 lei

FRESH PRINCE
gin nobil Tanqueray infuzat cu 
lime din Rangpur, bergamotă, 

fresh de lime și apă tonică
250 ml • 51 lei

PURPLE ROYALE
experiență cuceritoare din gin 

Tanqueray Royale, inspirată dintr-o 
poveste franțuzească și arome de 

mure, afine și apă tonică
250 ml • 51 lei
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