
TROPEM JAŁOWCA
Gin z naszej perspektywy je� jednym z najpiękniejszych

 alkoholi. Sam w sobie �anowi wspaniale zbalansowany koktajl, 
w którym charaktery�yczne przyprawy rytmicznie tańczą 

wraz z cytrusami i kwiatami. Większość naszych koktajli 
opieramy o de�ylat z jałowca. Na naszej półce znajduje się 

coraz więcej interesujących butelek, a nasi barmani są w �anie 
odtworzyć szereg inspirujących składników.

GIMLET’S
Jeden z najpiękniejszych koktajli, w którym obserwujemy 
romans zaledwie dwóch składników. Skosztuj jak smakuje 

inspiracja, którą posłużyliśmy się w tworzeniu naszego baru.

CLASSIC - 29 pln
półwytrawny - cytrusowy - ziołowy

Gin Bombay Sapphire, kordiał (słodko kwaśna forma syropu) 
limonkowy, oliwa mandarynkowa, olejki grejpfrutowe

HECTOR BARBOSSA - 32 pln
 by Tomasz Małek 

półwytrawny - kwiatowy - aromatyczny

Gin Bombay Sunset, francuski wermut , bergamotka, 
earl grey, cytrusy, olejki cytrusowe

BARREL AGED GIMLET - 31 pln
dębowy - półwytrawny - głęboki

Gin Bombay Sapphire, kordiał limonkowy, dębowa beczka

KOKTAJLE AUTORSKIE
Podążamy tropem jałowca! 

W naszych koktajlach autorskich inspirowaliśmy się 
smakami naszej planety. Dlatego też, zapraszamy 

w podróż, w której to Gin je� naszym �erem. 
Zapytaj barmanów o ,,paszport koktajlowy” 

i weź udział w zabawie.

LOVELY - 33 pln
słodko kwaśny - uroczy jak Kamil - błogi

Wódka Ostoya, herbata, morela, migdał, cytrusy

SPEEDY GONZALEZ - 36 pln
całuśny - delikatnie pikantny - pół wytrawny

Tequila Patron, chilli, aperitif brzoskwiniowy, 
pomarańczowa gorycz

MANGA - 33 pln
subtelny - półwytrawny - powiew dalekiego wschodu

Gin Bombay Sapphire, Sake, kordiał limonkowy, 
herbata zielona, kawior liczi

PERUN - 32 pln
cierpki - słodko kwaśny - słowiański

Gin Bombay Sapphire, rokitnik, kwas chlebowy,
cytrusy, białko jajeczne, czarnuszka

CURRY’ON - 36 pln
owocowy - przyprawy w tle - orzeźwiajacy

Leblon Cachaca, jamajski rum wysokoprocentowy,  
mango, curry, cynamon, pomarańcza, ananas

BUONGIORNO - 33 pln
wytrawny - intensywny - aperitif wyborny

Gin Bombay Sapphire,  Martini Riserva Ambratto,
Amaro Nonino, Cydr Chyliczki, gruszka, oregano

BAKLAVA - 34 pln
deserowy - słodki - puszy�y

Bacardi 4 Anejo Cuatro, karmel, masło orzechowe, 
pasta sezamowa, śmietanka migdałowa

GIN DELIGHTS

CLOVER CLUB - 32 pln

Narodził się pośród dębowych paneli, i skórzanych foteli 
lokalu Clover Club (Hotel Bellevue - Filadelfia). Klub 

dobrego smaku założony został pod koniec XIX wieku. 
Dedykowany był stołecznej elicie towarzyskiej. 

słodko-kwaśny - owocowy - gładki

Gin Bombay Sapphire, wytrawny wermut, malina, cytrusy, 
białko jajeczne (dostępna wersja wegańska)

GIN GIN MULE - 31 pln
Współczesny klasyk autorstwa ,,królowej sceny barowej 

Nowego Jorku” - Audrey Saunders. Ta niezwykła Pani 
wprowadziła do koktajlowego mainstreamu mnóstwo 

zacnych kreacji, a Gin Gin Mule zdecydowanie 
jest jedną z nich.

orzeźwiający - słodko kwaśny - party banger

Gin Bombay Sapphire, ogórek, mięta, 
miód, cytrusy, piwo imbirowe

BEE’S KNEES - 32 pln 
Koktajl pochodzi z czasów prohibicji w Stanach 

Zjednoczonych. Nazwa nawiązuje do slangu, który 
oznaczał w tamtym czasie coś wybornego, zniewalającego.

cytrusowy - słodko kwaśny - orzeźwiajacy

Gin Bombay Sapphire, pomarańcza, miód, cytrusy

BREAKFAST MARTINI - 33 pln

Koktajl autorstwa Salvatore Calabrese, który stworzył ten 
specjał w 1997 roku.  W istocie przepis bardzo przypomina 
Marmolade Cocktail, który ukazał się w książce Harry’ego 

Craddocka - ,,Savoy Cocktail Book” (1930 r).

cytrusowy - orzechowy - intensywny

Gin Bombay Sapphire, likier pomarańczowy, 
domowa marmolada z pomarańczy, cytrusy

SINGAPORE SLING - 36 pln

Koktajl stworzony został na początku XIX wieku 
w Long Barze, w hotelu Raffles w Singapurze, przez 

Ngiam’a Tong Boon’a i jest wariacją na koktajlu Gin Sling.

owocowy - zioła w tle - orzeźwiający

Gin Bombay Sapphire, likier benedyktyński, duński likier 
wiśniowo-korzenny, ananas, cytrusy



OLD & TASTY
 KOKTAJLE KLASYCZNE

BRAMBLE - 33 pln 
słodko-kwaśny - orzeźwiający - owocowe tło

Chambord Black Raspberry Liqueur, 
Gin Bombay Sapphire, cytrusy, cukier

PORNSTAR MARTINI - 39 pln
sprośny- sexi - błogi

Wódka Ostoya, Martini Prosecco, wanilia, marakuja, cytrusy

LA PALOMA - 33 pln
orzeźwiajacy -plażowy- znakomity

Olmeca Blanco, Thomas Henry Pink Grapefruit,
 agawa, limonka, pikantne przyprawy

KENTUCKY OLD FASHIONED - 30 pln
klasyka tematu - wytrawny - głęboki

Maker’s Mark, gorzkie esencje, olejki pomarańczowe, cukier

CHARLIE CHAPLIN - 33 pln
wpro� z wielkiego ekranu - cierpki - owocowy

De Kuyper Peach Tree Liqueur, 
Sloe Gin (likier na bazie ginu z owoców tarniny),  cytrusy

VIEUX CAREÉ - 46 pln
New Orlean baby! - melancholijny - wytrawny

Jack Daniel’s Tennessee Rye Whiskey,  Hennessy V.S. Cognac, 
Martini Riserva Rubino, likier benedyktyński, nowoorleańska 

goryczkowa przyprawa, klasyczna gorycz

JAPANESE COCKTAIL - 37 pln
orzechowy �nisz - melancholijny - wytrawny

Hennessy V.S. Cognac, orgeat (migdał z kwiatami pomarańczy), 
klasyczna gorycz

NEW YORK SOUR - 34 pln
Puszy�y - słodko kwaśny z winnym niuansem

dla miłośników Whisky Sour

Makler’s Mark Bourbon, Merlot, cukier, cytrusy, białko jajeczne
(dostępna wersja wegańska), ananas, cytrusy

WE’RE GONNA PARTY!
SIMPLE DRINKS

BOMBAY & THOMAS HENRY TONIC - 29 pln 
Gin Bombay Sapphire, Thomas Henry Tonic Water

DEWAR’S SOUR - 30 pln
Dewar’s 8 Caribbean Smooth, cytrusy, cukier, gorzkie esencje, 

białko jajeczne (dostępna wersja wegańska)

MARTINI FIERO & TONIC - 25 pln
Martini Fiero, Kinley Tonic Water

HEMINGWAY DAIQUIRI - 32 pln
Bacardi Carta Blanca, likier z dalmackiej wiśni 

grejpfrut, limonka, cukier

BACARDI MOJITO - 29 pln
Bacardi Carta Blanca, limonka, mięta, woda gazowana, cukier

WINA NA KIELISZKI
House White / Red Wine - 20 pln
Martini Prosecco D.O.C. - 18 pln

WINA NA BUTELKI
Chablis AOC - 220 pln

Francja, Chardonnay

Liter Riesling Trocken Qw - 150 pln
Niemcy, Riesling

Iron�one Chardonnay - 140 pln
Kalifornia, USA, Chardonnay

Iron�one Old Vine Zinfandel - 140 pln
Kalifornia, USA, Zinfandel

SZAMPANY
G.H.Mumm Grand Cordon Brut - 390 pln

Perrier-Jouët Grand Brut - 440 pln
Podążaj śladami Głodnego Wrażeń!/foodtown.bars
Codzienna dawka barowych ciekawostek./foodtown.bars

PIWO Z BECZKI
Pilsner Urquell 0,4 l - 16 pln

Książęce Złote Pszeniczne / IPA 0,4 - 16 pln

PIWO Z TANKA
Tyskie z Tanka 0,4 - 14 pln

Nasze najświeższe, niepasteryzowane.
 Piwo jest transportowane z browaru cysternami. 
W procesie piwo nie ma kontaktu z tlenem, i jest 

utrzymywane w stałej, chłodnej temperaturze. 
Tyskie z Tanka posiada wyłącznie naturalny 

dwutlenek węgla, powstały podczas procesu 
fermentacji. Piwo jest dzięki temu łagodniejsze 

i zachowuje swój pełny, orzeźwiający smak, 
wyraźną goryczkę oraz chmielowy aromat.

PIWO BEZALKOHOLOWE
Tyskie 0% 0,5 l - 12 pln

Książęce Złote Pszeniczne 0% - 12 pln 

THOMAS HENRY 0,2 l - 13 pln
Spicy Ginger / Dry Tonic / Pink Grapefruit Soda

Ginger Ale / Mystic Mango

NAPOJE 0,25 l - 9 pln
Coca - Cola Original Taste / Coca - Cola Zero

Fanta / Sprite / Kinley Tonic Water

SOKI CAPPY 0,25 l - 9 pln
pomarańczowy / jabłkowy / czarna porzeczka 

WODA MINERALNA - 0,33 l - 9 pln
Kropla Beskidu / Delice by Kropla

WODA FOODTOWN BARS 0,7 l - 12 pln
Gazowana / Niegazowana

Zarezerwuj dla siebie stolik! 
Skontaktuj się z nami: 577 777 489 / rezerwacje@foodtown.pl




