C O C K TA I L M E N U

SIGNATURES
NAKED LADY
IN TRINITY

125 Kč

PINK KASHMIR

100 Kč

Tanquerey, Bezinkový Liq., Prosecco,

El

Cordial z malin a růží, Čerstvá limetová

Čerstvá citronová šťáva, Máta, Vaječný

šťáva
Osvěžující malinový fizz založený
na ginu v kombinaci s malinami
a bezinkou. O lehkou nakyslost se
postará italské prosecco, které se velice
příjemně páruje s chutí a vůní růží
dodanou prémiovým cordialem.

bílek
Souznění pravé mexické tequily
s malinami je nesené lehkým tělem
z bílků. V závěru je Pink Kashmir
decentně doplněn svěží chutí máty
a chomáčkem cukrové vaty. Drink pro
opravdové fajnšmekry.

PORNSTAR MARTINI

EXOTIC ORGASMUS

Finlandia,

Passoa,

Galliano,

140 Kč

Jimador

Blanco,

Malinové

pyré,

175 Kč

Pyré

Myers Orig. Dark, Amaretto Liq., Granáto-

z tropického ovoce, Čerstvá limetová

vé jablka Liq., Mangové a Broskvové pyré,

šťáva
Tropický twist na Martini koktejl
založený na vodce Finlandia a italském
renesančním likéru Galliano, lehce
doplněném troškou tropické maracuji
ve vás probudí feeling, za který by se
nemusela stydět kdejaká…

Ananasový a Pomerančový juice, Čerstvá

TRINITY CLUB

limetová šťáva
Není orgasmus jako orgasmus, ten
chuťový vám zaručí náš twist na jeden
z nejikoničtějších drinků všech dob.
Směs exotických plodů s tmavým
jamajským rumem Myer’s podtrženým
lehkým mandlovým aroma likéru
amaretto, vám navnadí večer, na který
budete vzpomínat i za řadu let.

WWW.CLUBTRINITY.CZ

MARSHMALLO

130 Kč

GRAND FASHIONED

145 Kč

Pravda caramel, Tequila Rose Liq., Dra-

Johnie Walker Black Label, Grand Mar-

gon fusion pyré, Čerstvá citronová šťáva
Vodku z polských Karpat s příchutí
karamelu ve spojení s růžovou tequilou
a pyré z asijského dračího ovoce
podtrhujeme
dezertním
špízkem
z flambovaného marshmallov a malin.

nier, Pomerančový bitter, Soda, Cukr
Twist
klasického
Old
Fashionu
podtrhává výrazná chuť francouzského
likéru založeného na koňaku s esencí
divokých pomerančů odrůdy Citrus
Bigaradia. To vše je dotažené pár
kapkami
pomerančového
bitteru
a trochou cukru, která zmírňuje
intenzivní tělo drinku Grand Fashioned.
A pokud je to i tak na vás moc, nechte
si jej našimi barmany dotáhnout sodou.

TIME OF WINNINGS

LA FABRIQUE

180 Kč

155 Kč

Tanqerey, Chambord Liq., Grenadina

Pyrat XO Reserve Rum, Martini Rosso,

sirup, Brusinkový Juice, Double Dutch

Martini Extra Dry, Passoa, Cointreau Liq.
Jemná směs vybraných karibských
rumů přesahujících 15 let stáří v rumu
Pyrat XO, vymíchaná s vermuty
a likérem z pomerančů a tropického
ovoce je základem pro drink inspirovaný
naším sesterským podnikem La
Fabrique. Až vám jej barman bude
míchat, nechte se třeba inspirovat
přívěškem s vyobrazením boha Hotiho
který je patronem barmanů po celém
světe.

tonic, Čerstvá limetová šťáva
Dlouhý
osvěžující
koktejl
na
prémiovém britském ginu Tanqueray
s francouzským královským likérem
Chambord,
čerstvými
malinami
a ostružinami Vám zajistí vítezství nejen
pro tento večer.

FAT MAN

160 Kč

Maker‘s Mark, Cointreau Liq., Zázvorový
Cordial, Med, Evervess Ginger ALE,
Čerstvá citronová šťáva
Tento koktejl na Vás zapůsobí se silou
atomové pumy. Hned v začátku Vás
ochromí silou pravého amerického
burbonu dle receptury Billa Samuelse
dotažené lehkým nádechem medu,
pomerančů a zázvoru. Pravděpodobně
tak nebudete schopni uvěřit, jak se
tak moc chutí a síly může schovávat
v něčem tak neskutečně kompaktním.

TRINITY CLUB

LA FERRARI COCTAIL

135 Kč

Pravda, Giffard jahodový Liq., Prosecco,
Jahodový Juice, Čerstvá citronová šťáva
Jízda
nadupaným
supersportem
je zážitek, na který se nezapomíná.
A stejně tak nezapomenutelně Vás
nakopne lahodné spojení italského
prosecca, polské vodky a jahod. Jízda je
na vlastní nebezpečí!
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