MENU KOKTAILOWE
COCKTAIL MENU

GRINO ugości cię świeżymi letnimi koktajlami.
Część z nich już znasz, reszta to efekt kreatywnej
energi naszych barmanów.
SMACZNEJ ZABAWY!
GRINO will give you fresh summer cocktails.
Some of them you already know, the rest are the
effect of creative energy of our bartenders.
HAVE FUN!

PRINCESS OF WHALES
Goldwasser, rokitnik, bąble / SŁODKI, MUSUJĄCY
Goldwasser, sea buckthorn, bubbles / SWEET, BUBBLE

APHRODITE’S TOUCH*
gin, cytryna, cukier, białko, mirt cytrynowy / CYTRUSOWY, DELIKATNY
gin, lemon, sugar, egg white, lemon myrt / FLUFFY, GENTLE

Wódka Amber, woda miodowa, bursztyn / WYTRAWNY, ŻYWICZNY
Vodka Amber, honey water, amber / DRY, RESINOUS
Amber Dream to zaskakujący koktajl inspirowany morzem.
Zbilansowana mieszanka wódki bursztynowej oraz lokalnego miodu
urzeczywistnia autentyczny smak bałtyckiego wybrzeża.
Jego magiczna forma podania podkreśla jego charakter i unikalność.
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PINACOLADA*
rum, ananas, kokos, limonka / PEŁNY, SŁODKI
rum, pineapple, coconut, lime / FULL, SWEET

PORNSTAR MARTINI
24/48

wódka, marakuja, cytryna, wanilia, bąble / OWOCOWY, SEXY
vodka, passion fruit, lemon, vanilla, bubbles / FRUITY, SEXY

BIKINI MARTINI
VIVA AGAVE
mezcal, imbir, limonka, soda / LONG DRINK Z PAZUREM
mezcal, ginger, lime, soda / LONG DRINK WITH AN EDGE
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gin, blue curacao, cytryna, cukier / PUSZYSTY, SŁODKO-KWAŚNY
gin, blue curacao, lemon, sugar / FLUFFY, SWEET-SOUR

HUGO
SPRING MEADOW*
bourbon, miód, cytryna, soda rumiankowa / LEKKI, DELIKATNIE ZIOŁOWY
bourbon, honey, lemon, cammomile soda / LIGHT, SLIGHTLY HERBAL
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Amber Dream is a surprising cocktail inspired by the sea.
A balanced blend of amber vodka and local honey embodies
the authentic taste of the Baltic coast. Its magical form
of serving emphasizes its character and uniqueness.

BLACK PEARL
rum, limonka, przyprawy / PIRACKI, INTENSYWNY
dla jednego lub więcej piratów
rum, lime, spices / PIRATE, INTENSE
for one or more pirates

Amber Dream
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likier z kwiatu bzu, mięta, bąble / LETNI, MUSUJĄCY
elderflower liquer, mint, bubbles / SUMMER, BUBBLY
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PALOMA*
MISSIONARY DOWNFALL
rum, likier brzoskwiniowy, ananas, limonka, miód, mięta / TROPIKALNY,
ORZEŹWIAJĄCY
rum, peach liquer, pineapple, lime, honey, mint / TROPICAL, FRESH
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tequila, grejpfrut, miód, solanka, limonka, soda / DELIKATNIE SŁONY,
ŚWIEŻY
tequila, grapefruit, honey, salt, lime, soda / SLIGHTLY SALTY, FRESH

INSPIRED BY HER - STWORZONE Z MYŚLĄ O KOBIETACH
CREATED ESPECIALLY FOR WOMEN
* DOSTĘPNE WERSJE BEZ ALKOHOLU
* ALCOHOL-FREE VERSION AVAILABLE

* DOSTĘPNE WERSJE BEZ ALKOHOLU
* ALCOHOL-FREE VERSION AVAILABLE
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