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WŁOSKIE INSPIRACJE

Negroni – 18 zł

Wytrawny i gorzki z lekką nutą pomarańczy. Idealnie łączy włoski temperament
i londyńską elegancję. Ceniony w środowisku barmańskim.

gin, Campari, Vermouth Rosso

Americano  - 15 zł

Przodek Negroni, stworzony przez Gaspare Campariego w XIX wieku. Orzeźwiające, 
gorzko-słodkie połączenie, w którym w czasach prohibicji zakochali się turyści zza 

Atlantyku.
Campari, Vermouth Rosso, woda gazowana

Godfather – 16 zł

Męska mieszanka szkockiej oraz włoskiego likieru, rozsławiona przez spożywającego 
ją w dużych ilościach Marlona Brando.

whisky, Amaretto

Espresso Martini – 15 zł

Zapomnijcie o wódce z red bullem. Oto połączenie alkoholu i kofeiny godne kone-
sera.

wódka, Kahlua, espresso

Bellini/Rossini – 13 zł

Starą włoską tradycją jest marynowanie świeżych brzoskwiń w winie, czego esencją 
jest właśnie Bellini. Kombinacja prosecco i owocowego puree spełni Wasze oczeki-

wania.
prosecco, puree brzoskwiniowe/truskawkowe

Basil Smash – 18 zł

Zielony niczym Hulk i odświeżający jak morska bryza. Idealne połączenie ginu i 
sztandarowej włoskiej przyprawy.

gin, syrop cukrowy, cytryna, bazylia
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CLASSIC & TWIST

Old Fashioned

Klasyk nad klasykami, prawdziwy cocktail w pierwotnym tego słowa 
znaczeniu. Jeśli dobrze znasz już oryginał, spróbuj wersji z latynoskim zacięciem.

Whiskey Sour

Niezmienny od 150 lat, idealny w swej prostocie. W naszej wersji podkręcamy go 
owocową marmoladą i włoskim winem.

Caipirinha

Samba w szklance, będąca tradycyjnym połączeniem brazylijskiego alkoholu z 
limonką. My proponujemy szlachetną wariację, o duszy z koniaku i gorzkich 

pomarańczy.

Mojito

Jego pierwowzorem był napój pity przez szesnastowiecznego korsarza z Karaibów, 
kapitana Drake’a. Zwykł on pijać tafię – alkohol z trzciny cukrowej, zmieszany z 

sokiem z cytrusów i miętą. W momencie, gdy tafię zastąpił rum, narodziło się Mojito. U 
nas możecie spróbować go także w wersji wytrawnej.

Classic – 17 zł

bourbon, cukier, angostura, orange 
bitters, woda 
niegazowana

Old 23 – 35 zł

rum Zacapa 23, porto, 
chocolate bitters

Classic – 16 zł

bourbon, sok z cytryny, 
syrop cukrowy

Jam Session – 19 zł

bourbon, sok z cytryny, marmola-
da owocowa, wino czerwone

Classic – 16 zł

cachaca, limonka, cukier 
brązowy

Grand Marnierha – 19 zł

Grand Marnier, limonka, cukier 
brązowy

Classic – 20 zł

rum, limonka, cukier brązowy, mięta, 
woda gazowana

Bitter Mojito – 21 zł

gin, limonka, cukier brązowy mięta, 
tonic
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Daiquiri

Zgodnie z legendą, koktajl zawdzięcza swoją nazwę pięknej 
karaibskiej księżniczce. Największym z jego fanów był Ernest Hemingway. 

Oprócz legendarnej już wersji, proponujemy ją także w połączeniu 
ze świeżymi owocami.

Bloody Mary

Klasyk, który powstał wraz z przybyciem do Europy pierwszych butelek 
soku pomidorowego na początku XX wieku. Doskonały jako jedna z pięciu 
dziennych porcji warzyw, jeszcze zdrowsza w naszej, czosnkowo-bazylio-

wej wersji.

Classic – 16 zł

rum, sok z limonki, syrop cukrowy

Fruity Daiquiri – 20 zł

rum, sok z limonki, syrop 
cukrowy, owoce

Classic – 17 zł

wódka, sok pomidorowy, sok z 
cytryny, Tabasco, Sos Worcester, 

pieprz, sól

Sanguinosa Maria – 18 zł

Wódka infuzowana czosnkiem i bazylią, 
sok pomidorowy, sok z cytryny, Tabas-

co, Sos Worcester, pieprz, sól
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LEGENDARNE

Mai Tai – 20 zł

Tłumaczenie jego nazwy –„nie z tego świata”. To egzotyczne 
połączenie rumu z pomarańczą i migdałem przeniesie Was w tropikalne klimaty.

ciemny rum, cointreu, sok z limonki, syrop migdałowy

Zombie – 22 zł

Ze względu na złożoność jego receptury, nazwa chyba nie wymaga tłumaczenia. Kolejna 
pozycja, która pozwoli się wam poczuć jak na Karaibach.

biały rum, złoty rum, ciemny rum, likier apricot brandy, sok z cytryny, sok pomarańczowy, 
grenadyna

Sex on the Beach – 18 zł

Cocktail rodem z dyskotekowych lat 80., powstały w czasach mody na szerokie zastoso-
wanie likierów owocowych. Rozbudza zmysły, pozostaje w pamięci na długo.

wódka, malibu, likier brzoskwiniowy, sok pomarańczowy, sok żurawinowy

Long Island Iced Tea – 24 zł

W czasach prohibicji doskonale udawał mrożoną herbatę, co nadało mu nazwę. Niesa-
mowicie popularny dzięki swojej alkoholowej treściwości.

wódka, rum, tequila, gin, cointreau, sok z cytryny, cola

Piña colada – 18 zł

Wspaniała, kremowo – owocowa mikstura, doskonale łącząca smaki Ameryki Środkowej.
rum, syrop kokosowy, mleko, ananas

Margherita – 17 zł

Wielu uważa, że dobrze podana przesądza o jakości lokalu. Skromnie uważamy, że 
równie dobrze nasza mogłaby się nazywać „ideał”.

tequila, cointreau, sok z cytryny

Cosmopolitan - 18

Jego pochodzenie jest kwestionowane. Ogólnie uważa się, że został stworzony przez 
różnych barmanów w okolicach roku 1970. Z uznaniem do ich pracy, od siebie dodamy 

tylko jedno: musicie go spróbować.
wódka cytrynowa,cointreau, sok z limonki, sok żurawinowy
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Pornstar Martini – 18 zł

Początkowo nosił nazwę Maverick Martini, na cześć klubu 
z południowoafrykańskiego Capetown. Powalający dzięki 

boskiemu połączeniu likieru Passoa z wanilią.
wódka, passoa, syrop waniliowy, sok z cytryny

Serbian Slammer – 26 zł

Nazwą straszymy, smakiem czarujemy. Dzięki magii absyntu zniewalający swej mocy.
absynt, sambuca, sok z limonki

White Russian – 16 zł

W popkulturze zaistniał w 1998r. dzięki postaci „Kolesia”, który popijał go filmie „Big 
Lebowski”.

Kremowo-kawowy smak zachwyci Wasze podniebienia.
40 ml wódka, 20 ml kahlua, 40 ml mleko

Peach Passion – 17 zł

Słodko – orzeźwiająca propozycja stworzona na naszej barce. Doskonale łączy pasję 
marakui i moc rumu.

rum, likier brzoskwiniowy, syrop z marakui, sok pomarańczowy, sok z limonki
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Calvados:
Boulard Grand Solage – 18 zł

Cognac:
Hennessy V.S. – 18 zł

Remy Martin V.O.S.P. – 20 zł

Brandy:
Metaxa 7* - 16 zł

Metaxa 12* - 19 zł

Whisky Single Malt:
Singleton 12 yo – 19 zł
Singleton 15 yo – 24 zł
Singleton 18 yo – 26 zł

Oban 14 yo – 26 zł
Glenmorangie 10 yo – 20 zł
Glenmorangie 12 yo – 24 zł

Ardbeg 10 yo – 24 zł
Lagavulin 16 yo – 27 zł

Talisker 10 yo – 23 zł

Blended Scotch Whisky:
Johnnie Walker Red – 12 zł

Johnnie Walker Black – 15 zł
Monkey Shoulder – 14 zł

Johnnie Walker Double Black – 19 zł
Chivas Regal 12 yo – 18 zł

Johnnie Walker Green – 21 zł
Johnnie Walker Gold – 23 zł

Johnnie Walker Platinium – 27 zł
Johnnie Walker Blue – 64 zł

Tennessee Whiskey:
Jack Daniel’s – 15 zł

Gentelman Jack – 19 zł
Jack Daniel’s Single Barrel – 24 zł

Bourbon:
Bulleit Bourbon – 14 zł
Wild Turkey 101 – 16 zł



KARTA
ALKOHOLI

Rye Whiskey:
Bulleit Rye – 23 zł

Irish Whiskey:
Tullamore Dew – 18 zł

Tullamore Dew 12 – 20 zł
Bushmills honey – 14 zł
Bushmills 10 yo – 17 zł
Bushmills 16 yo – 24 zł

Gin:
Tanqueray 10 – 16 zł

Gordon’s – 11 zł

Wódka:
Smirnoff Black – 9 zł

Żubrówka Czarna – 9 zł
Ketel One – 13 zł
Belvedere – 15 zł
Śliwowica – 14 zł

Wódka Smakowa:
Smirnoff Black Espresso – 10 zł

Smirnoff Black Lime &Mint – 10 zł
Soplica Wiśniowa – 10 zł
Soplica Śliwkowa – 10 zł
Soplica Pigwowa – 10 zł

Soplica Orzech Laskowy – 10 zł
Żubrówka Bison Grass – 9 zł

Ciroc Coconut – 16 zł

Rum:
Captain Morgan White – 11 zł

Captain Morgan Jamaica – 13 zł
Sailor Jerry Spiced – 15 zł

Zacapa 23 – 27 zł

Likiery:
Amaretto Disaronno – 12 zł

Frangelico – 15 zł
Sambuca – 12 zł

Galliano -12 zł
Fernet Branca – 13 zł
Jägermeister  - 13 zł

Kahlua – 12 zł
Bailey’s – 12 zł

Southern Comfort – 12 zł
Archers – 11 zł
Malibu – 10 zł
Passoa – 10 zł
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Cointreu – 12 zł
Grand Marnier – 17 zł

Likiery Bols – 10 zł

Aperitif:
Aperol – 8 zł

Campari – 11 zł

Inne:
Absynt – 24 zł
Grappa – 14 zł

Augusta Restauracja & Cocktail Bar
Bulwar Kurlandzki (na wysokości ul. GAZOWEJ i ul. PODGÓRSKIEJ), 

31-061 Kraków


