
Doskonałe na piątkowy wieczór przy barze, 
czy sobotnie harce na parkiecie! Generalnie…. 

zawsze spoko.

PARTY BANGERS

BACARDI CUBA LIBRE - 26 pln
Rum Bacardi Carta Oro, Coca Cola Original, limonka

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

HEMINGWAY DAIQUIRI - 31 pln
Rum Bacardi Carta Blanca, dalmacka wiśnia, 

grejpfrut, limonka, cukier

DEWAR’S SOUR - 30 pln

Whisky Dewar’s 8 YO Caribbean Smooth, cytryna, cukier, 
gorzkie esencje, białko jajeczne

(dostępna wersja wegańska)

Bombay & Thomas Henry Tonic - 29 pln

Gin Bombay Sapphire, Thomas Henry Tonic Water, cytrusy 

Droga i wspaniała istoto ludzka! 
Witamy w Pandanie! W naszym filigranowym 

barze inspirujemy się smakami dalekiego 
wschodu. Oprócz orientalnych niuansów 

zaklętych w naszych kompozycjach 
koktajlowych, zachęcamy do zapoznania się 
z półką alkoholową. Pośród wielu butelek, 
znajdziecie ikoniczne azjatyckie spirytualia.

Zapraszamy do degustacji. 
Kampai!



Klasyka tematu! 
Znajdziemy tu koktajle złotej ery 

Nowego Orleanu, czy przeboje lat 80’ 
londyńskiej sceny barowej. Poniższe 

kompozycje zdobyły uznanie milionów 
podniebień. Wierzymy, że zapracują 

na szacunek również naszych gości.

OLD & TASTY

BRAMBLE - 33 pln
słodko kwaśny - owocowe tło

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

NEW YORK SOUR - 34 pln
puszysty - słodko kwaśny

Maker’s Mark Bourbon, Merlot, cukier, 
cytryna, białko jajeczne

(dostępna wersja wegańska) 
 

CHARLIE CHAPLIN - 33 pln
cierpki - owocowy

De Kuyper Peachtree - Sloe Gin*
*(likier na bazie ginu z owocem tarniny), 

cytrusy

VIEUX CAREÉ - 46 pln
wytrawny - melancholijny

Jack Daniel’s Tennessee Rye Whiskey,
Hennessy V.S. Cognac - Wermut Martini 
Riserva Rubino, likier benedyktyński,
nowo orleańska goryczkowa przyprawa,

klasyczna gorycz

JAPANESE COCKTAIL - 37 pln
orzechowy finisz -dystyngowany

Hennessy V.S. Cognac - Orgeat 
(migdał z kwiatem pomarańczy),
klasyczna przyprawa goryczkowa 

LORETTO SMASH - 34 pln
mentolowy - orzeźwiający

Maker’s Mark Bourbon, mięta,
cukier, cytryna 

LA PALOMA - 33 pln
orzeźwiający - plażowy

Tequila Olmeca Altos Plata, 
soda grejpfrutowa, agawa, limonka, 

sól, pikantne przyprawy 

VODKA SOUR - 28 pln
słodko kwaśny - zawsze spoko

Wódka Ostoya, cytryna, cukier
klasyczna przyprawa goryczkowa, białko 
jajeczne (dostępna wersja wegańska)

Pornstar Martini - 39 pln 
naughty! - spicy! - sexy! 

Wódka Ostoya, Martini Prosecco, 
wanilia, marakuja, cytrusy

Witamy na Pandanie!

Koszt gry dla dwojga = 30 pln.

BEZ ALKOHOLU

PIWO 
BUTELKOWE

Asahi Super Dry (0,33 l) - 17 pln

Kozel Ležák (0,5 l) - 16 pln

Kozel Černý (0,5 l) - 16 pln

PIWO
BEZALKOHOLOWE

Lech Free Lager (0,3 l) - 12 pln

szampan
Mumm Cordon Rouge - 390 pln 

WINO NA KIELISZKI
Martini Prosecco (100 ml) - 18 pln

Czerwone (125 ml) - 20 pln

Białe (125 ml) - 20 pln

Przygotowaliśmy dla Was małą zabawę, którą zapewne większość z Was 
kojarzy z dzieciństwa. Jest to edycja dla dorosłych, gdyż zamiast pionków 
używamy filigranowych ,,szocików"! A co w nich znajdziecie? Nic innego, jak 

sample naszych koktajli z bieżącego menu. Życzysz zagrać z kolegą, 
czy też z koleżanką? Odbierz z baru instrukcje oraz kości. 

Nasza uśmiechnięta załoga barowa z chęcią wytłumaczy szczegóły.

Podążaj śladami Głodnego Wrażeń!

/foodtown.bars

Codzienna dawka 
barowych ciekawostek.

/foodtown.bars

Skontaktuj się z nami:
577 777 489

rezerwacje@foodtown.pl

Zarezerwuj dla siebie stolik!




