
Passion Spritz 
Навіть всесвітьно відомі коктейлі бувають 
на відпочинку. Який смак з’явився у Aperol 
Spritz після подорожі до екзотичної Азії? 
Дізнайтеся, спробувавши Passion Spritz.

385

Whiskey sour
Коктейль, котриий може перенести у 
часі. Вперше світ дізнався про Whiskey sour 
у 1870 році зі шпальт газети Вісконсина 
Waukesha Plain Dealer (США). Спробуйте на 
смак справжню історію.

240

Blackberry Sangria 
Освіжаючий, літній, яскравий. Valpolicella 
у поєднанні з цитрусовими та ягодами. 
Справжній смак північно-східної Італії у 
вашому бокалі.

360

Royal Flower Mojito 
Королівский мохіто з грайливим просекко, 
доповнений смаком та ароматом квітів 
бузку та фіалки.

240

Cosmopassion tiny
Cosmopolitan з’явився в 20-х роках 20 
століття в барах французської Рив’єри, 
а після виходу серіалу «Sex and the City», 
став улюбленцем дівчат усієї планети. 
Спробуйте тропічну версію знаменитого 
коктейлю.

195

Berries swizzle
З різних країн, але створюють
неперевершений смак. Ром 
у поєднанні з малиною, ожиною 
та кисло-солодким міксом.

205

Passion Sour
Яскравий та екзотичний смак. Світова 
класика, яка до вподоби кожному.
Американський бурбон, карибська 
маракуйя та кисло-солодкий мікс.

250

Strawberry tequila with pits
Текіла відкриває в людині найпотаємніші 
бажання. А якщо додати до неї полуницю 
і маракуйю… Чи готові ви ризикнути?

195

Strawberry fizz 
Досконале поєднання англійського джину, 
полуниці та кисло-солодкого міксу. 

175

Penicillin
Міцний, пряний та довершений легким 
димним ароматом. Коктейль створений для 
першого знайомства з односолодовим віскі. 

175

Margarita 
Минуло понад півстоліття з тих пір,  
як в Мексиці з’явився коктейль Маргарита. 
Завдяки простому складу і відмінному смаку, 
він вважається одним із найпопулярніших 
у світі. 

240

Daiquiri 
Коктейль Daiquiri - об’єкт захоплення 
Джона Ф. Кеннеді і Ернеста Хемінгуея. Ром, 
лайм, цукор - лаконічно та нічого зайвого

185

Gin Basil Smash 
Існує таємний інгредієнт, котрому під силу 
розкрити справжній смак джину - його 
високість пряний базилік. І саме в цьому 
коктейлі ідеально збалансований джин, 
базилік та кисло-солодкий мікс.

195

Pimm’s 
Крюшон Піммс - квінтесенція англійсь-
кого літа, відпочинку та задоволення. З 
кожним келихом розвіюються хмари і десь 
життя наповнюється сонцем і теплом.

240

William Sour 
Так це сауер, проте він незвичайний.  
Поєднання смаків груші та сливового  
лікеру, доповнене спеціями сухого джину 
та збалансоване кисло-солодким міксом. 

240

Diamond Blanc 
Якщо у вас є бажання скуштувати солодку 
хмаринку на смак, замовляйте не вагаю-
чись. Апельсиновий лікер та лікер білий 
шоколад, просекко та кисло-солодкий мікс. 
Це той самий десертний коктейль, який 
варто спробувати.

240

АВТОРСЬКИЙ ЧАЙ
IМБИРНО-ОБЛIПИХОВИЙ
(облiпиха, iмбир, лимон,квiтковий мед)

155

ТРОПIЧНИЙ
(ананас, цитрус, м’ята)

155

ЯГIДНИЙ
(малина, полуниця, імбир, лимон)

155

Яблучно-iмбирний 155

АВТОРСЬКI 
ЛИМОНАДИ

МАРАКУ ВИЙ 120

МАЛИНОВИЙ 98

КЛАСИЧНИЙ 85

ЦИТРУСОВИЙ МIКС 98

ГРЕЙПФРУТ-БУЗИНА 98

КОКТЕЙЛЬНА КАРТА

Даний інформаційний проспект містить матеріали про продукцію та її виробників, яка реалізується на території закладу громадського харчування «ФАБІУС». 
Оригінал меню знаходиться в куточку споживача і надається на першу вимогу гостя. Ціни вказані в національній валюті – гривні

ІТАЛІЙСЬКІ ХІТИ
Aperol Spritz 335
Hugo 295
Sgroppino 350
Bellini 400
Rossini 400



Passion Spritz 
Even the world-famous cocktails can go  
on vacation. What taste has Aperol Spritz 
got after traveling to exotic Asia? Find it  
out by tasting Passion Spritz.

385

Whiskey sour
The cocktail that can make you travel back  
in time. The world first learned about  
Whiskey sour in 1870 in the Wisconsin 
newspaper Waukesha Plain Dealer (USA). 
Taste the real history.

240

Blackberry Sangria 
Refreshing, summer, and bright. Valpolicella in 
combination with citrus fruits and berries. The 
real taste of North-Eastern Italy in your glass.

360

Royal Flower Mojito 
Royal Mojito with playful Prosecco 
complemented by the taste and aroma 
of lilac and violet flowers.

240

Cosmopassion tiny
Cosmopolitan was born in the 20s of the 20th 
century in the bars of the French Riviera, and 
after the release of Sex and the City TV series 
it became a favorite of girls all over the planet. 
Try the tropical version of the famous cocktail.

195

Berries swizzle
Coming from different countries but capable 
of creating an unsurpassed taste. Rum 
supplemented by a combination of raspberries, 
blackberries and sweet and sour mix.

205

Passion Sour
Bright and exotic taste. World classics that 
will appeal to everyone. American Bourbon, 
Caribbean passion fruit, sweet and sour mix.

250

Strawberry tequila with pits
Tequila is a drink stirring up the innermost 
desires. And if strawberries and passion fruit 
are added to it... Are you ready to take the risk?

195

Strawberry fizz 
Perfect combination of English gin,  
strawberry and sweet and sour mix. 

175

Penicillin
Strong, spicy, sweet and sour combined  
with a light smoky aroma. Created for the  
first acquaintance with single malt whiskey. 

175

Margarita 
It has been more than 60 years since the 
Margarita cocktail appeared in Mexico. 
Owing to its simple composition and  
excellent taste, it is regarded as one of the 
most popular in the world.  

240

Daiquiri 
Rum, lime and sugar - simple  
and nothing extra.

185

Gin Basil Smash 
There is a secret ingredient which can reveal 
the true taste of gin - His Highness the spicy 
basil. And this cocktail is the perfect balance  
of gin, basil, and sweet and sour mix.

195

Pimm’s 
Cruchon Pimms - the quintessence of English 
summer, recreation and pleasure. With each 
glass, the clouds flow away and somewhere life 
is filled with sunshine and warmth.

240

William Sour 
Yes, it is a Sauer, but it is unusual. The 
combination of pear and plum liqueur  
taste supplemented by dry gin spices  
and balanced with sweet and sour mix.  

240

Diamond Blanc 
If you would like to know how the sweet  
cloud tastes, do not hesitate to order it.  
Orange liqueur and white chocolate liqueur, 
Prosecco and sweet and sour mix. This is  
the dessert cocktail that is worth tasting.

240

HAUTE TEA
GINGER AND SEA BUCKTHORN 
(sea buckthorn, ginger, lemon, flower honey)

155

TROPICAL
(pineapple, citrus, mint)

155

BERRY
(raspberry, strawberry, ginger, lemon)

155

Apple-ginger 155

HAUTE 
LEMONADES

PASSION FRUIT 120
RASPBERRY 98
CLASSIC 85
CITRUS MIX 98
GRAPEFRUIT-ELDERBERRY    98

ITALIAN HITS 
Aperol Spritz 335
Hugo 295
Sgroppino 350
Bellini 400
Rossini 400

COCKTAIL CARD

This information leaflet contains materials on products that are sold in the territory of food outlet FABIUS, and their manufacturers. 
The original version of the menu is kept in consumer’s corner and is available upon request of the guest. Prices are in national currency – hryvnia


