
 
 

Degtinės 
Very Sexy Martini 8€ 

(degtinė, laimo sultys, cukrus sirupas, avietės, mėtos, 
putojantis vynas) 

Cosmopolitan 7€ 
(degtinė, apelsinų likeris, spanguolių sultys) 

Espresso Martini 7€ 
(degtinė, kavos likeris, kava) 

Mudslide 8€ 
(degtinė, kreminis likeris, kavos likeris) 

laimas ) 
 

Viskio 
Blood and Sand 8€ 

(viskis, vermutas, vyšnių brendis, apelsinų sultys) 
Old Fashioned 8€ 

(viskis, cukrus, biteris) 
Penicillin 9€ 

(viskis, imbierinis likeris, cukraus sirupas, citrinų sultys, 
imbieras, dūminis viskis) 

Manhattan 10€ 
(burbonas, vermutas, biteris, cukrus, vyšnių kauliukų 

likeris, absentas) 
Markee 9€ 

(viskis, gervuogių likeris, cukraus sirupas, citrinų sultys, 
avietės, spanguolių sultys) 

Cameron’s Cooler 8€ 
(viskis, vermutas, citrinų sultys, imbierinis alus) 

 
Tekilos 

Sparkling Margarita 8€ 
(tekila, laimo sultys, cukraus sirupas, pasiflorų tyrė, 

mėtos, putojantis vynas) 
Carolina Margarita 9€ 

(tekila, apelsinų likeris, cukraus sirupas, laimo sultys, 
raudonas vynas) 

 
Džino 

Clover Club 8€ 
(džinas, laimo sultys, cukraus sirupas, avietės, kiaušinio 

baltymas) 
Lady Killer 9€ 

(džino, abrikosų brendis, apelsinų likeris, pasiflorai, 
ananasų sultys) 

Spritz Collins 8€ 
(džinas, sirupas, citrinų sultys, gazuotas vanduo) 

 
Campanile 8€ 

(džinas, Campari trauktinė, abrikosų brendis, apelsinų 
sultys) 

Negroni 9€ 
(džinas, vermutas, Campari trauktinė) 

Integre 8€ 
(džinas, šeivamedžio sirupas, laimos sultys, mėtos, 

gazuotas vanduo) 
The last Word 9€ 

(džinas, vyšnių kauliukų likeris, žolelių likeris, laimo 
sultys) 

Singapore Sling 9€ 
(džinas, vyšnių brendis, apelsinų likeris, žolelių likeris, 

laimo sultys, ananasų sultys) 
Gin & Tonic 7€ 

(džinas, tonikas, citrina) 
Guns my Roses 9€ 

(džinas, rožių limonadas, agurkas, laimas) 
 

Romo 
Baracuda 8€ 

(romas, žolelių likeris, ananasų sultys, putojantis vynas) 
Daiquiri 7€ 

(romas, laimo sultys, cukrus) 
Raspberry Daiquiri 8€ 

(romas laimo sultys, cukrus, avietės) 
Fruit Tree Daiquiri  8€ 

(romas, abrikosų brendis, vyšnių brendis, likeris, laimo 
sultys) 

Cox’s Daiquiri 7€ 
(romas, ananasų sultys, laimo sultys, vanilės sirupas) 

Mai Thai 9€ 
(romas, apelsinų likeris, sirupas, laimo sultys) 

Dream Bar Descanco Beach 
Smash Twist 9€ 

(romas, Aperol trauktinė, apelsinas, citrina, cukraus 
sirupas) 

 
Konjako, Likerio, 

Trauktinės  
Red Moon 8€ 

(konjakas, pasiflorai, avietės, putojantis vynas) 
The Horse‘s Nec 9€ 

(konjakas, imbiero sirupas, medaus sirupas, citrinų 
sultys, Angostura trauktinė, gazuotas vanduo) 

Silver Campari 8€ 
(džinas, Campari trauktinė, citrinų sultys, putojantis 

vynas) 
Aperol Spritz 8€ 

(Aperol trauktinė, putojantis vynas, gazuotas vanduo, 
apelsinas) 

Campari sour 8€ 
(džinas, Campari trauktinė, citrinų sultys, cukraus 

sirupas, kiaušinio baltymas) 
Calvados sour 8€ 

(Kalvadosas, citrinų sultys, cukraus sirupas, kiaušinio 
baltymas) 

Pisco sour 8€ 
(Pisco, citrinų sultys, cukraus sirupas, kiaušinio 

baltymas) 
Whiskey Sour 8€ 

(Viskis, citrinų sultys, cukraus sirupas, kiaušinio 
baltymas) 


