Все для
дівочої втіхи
Чакра кохання

Ціна, грн.

Напій, що пробуджує таємний
центр пристрасті та бажання

Рожевий захід

Рожеве марево, солодкі поцілунки
огортають Вас з кожною краплею
диво-нектару

Райдуга

Калейдоскоп смаку додасть впевненості
у підкоренні серця найгарячішої красуні

Осінній поцілунок

Таємний мікс несе в собі легкий
дотик ніжного поцілунку

Танго

Кожен ковток, як пломеніючий рух,
говорить пристрастю і жагою почуттів

Екзотика

Дивне та сміливе поєднання,
незабутній смак, дозволить підкорити
серце найекзотичнішої леді

400,00
400,00

Тропіканка

400,00

Пристрасть

400,00

Моніка

400,00

400,00
400,00
400,00
400,00

Пунш королеви

400,00

Перлина моря

400,00

Кораловий риф

400,00

Благородний мікс, достойний справжньої
королеви та відважного лицаря
Відчуйте свою унікальність і неповторність,
розкрийте красу і впевненість в собі
Гармонійне поєднання найкорисніших
компонентів дарує силу підкорити
найнепокірнішу красуню

Попелюшка

400,00

Казанова

400,00

Смак щастя і казкового перевтілення
Коктейль впевненості і хитрощів
неперевершеного підкорювача жіночих сердець

Гаряча штучка

400,00

Амазонка

400,00

Ніч кохання

400,00

Кавовий напій з чудовими нотками
карамелі дозволить відчути по-новому
гарячий смак кохання
Чудовий напій зі смаком манго та ківі
і душею неприборканої амазонки
Зігріваючий напій з легким імбирним
акцентом дарує переживання теплої
ночі кохання

Ціна, грн.

Адам і Єва

Стихія первісної природи, де кохання
і пристрасть не знають меж

Неповторний смак тропічного напою
дозволить відчути чудову атмосферу
пляжної атракції у супроводі красунь
Світ фантазій,
що пробуджує нестримне бажання
Терпке відчуття спокуси і жіночої магії
поєднались в напої імені Моніки Белуччі

1001 ніч

Гарячі східні ночі і любовні казки
переплітаються в кожній краплі
таємничого коктейлю

400,00

400,00

Фламенко

400,00
Пристрасний смак іспанського танцю
увібрав у себе цей чудо-напій, що переносить
в запальний вир спокусливих рухів

Насолода
для двох

Ціна, грн

Океан кохання

230,00

Плотська втіха

230,00

Снігова королева

150,00

Феєрія смаку

250,00

Ігриста насолода

800,00

Канапе з креветками, масляною,
пармською шинкою, теріном з фуа-гра,
червоною ікрою, ікрою тобіко
Шпажка з грушею і пармською шинкою;
маринованими овочами; «Моцарелою»
і в’яленим помідором; помідорами «Чері»
та «Моцарелою»; «Голандським» сиром;
сиром «Дорблю»; сиром «Камамбер»;
сьомгою та огірками
Найніжніше морозиво власного виробництва
Найсвіжіші соковиті фрукти

Ви можете ознайомитись з повним
асортиментом меню ресторану,
звернувшись до офіціанта.

Все для
чоловічої втіхи
Ціна, грн.

Приватний танець
Тільки Ви і вона (2 фонограми)

500

Приватний танець-лесбіс

1200

Приватний танець "Hard"

1200

Дві дівчинки і Ви (2 фонограми)

Відчуйте екстрим (2 фонограми)

Танец на колінах

Відчуйте дотики її тіла (1 фонограма)

Егоїст

Звільніть танцівницю на 1 годину

Олігарх-шоу

Танець всіх дівчат для Вас (1 фонограма)

200
800

150

Еротичний танець гостя
на сцені з танцівницею

300

Слухайте своє улюблене

1 фонограма

Викупити столик
у VIP-зоні

2500

Пристрасний боді-шот

300

Танець-лесбіс на сцені

600

Випити улюблений напій з пупка

1500

Дві німфи i танець кохання (1 фонограма)

300

Номер на біс

300

Повільний танець в залі
з чарівною офіціанткою

200

Горячий поцілунок
від офіціантки

200

Приватний танець
з офіціанткою

1200

Чарівна офіціантка
з Вами за столиком

800

Ваш сольний номер

300

За її згодою

Справжній шейх
за столиком

1000

Шейх i п'ятеро чарівних дівчат

1 фонограма

Повільний танець в залі
з танцівницею "топлес"
Антре

Топлес-десерт
для іменинника

Десерт для іменинника

Звільніть її на 20 хвилин

300

1 фонограма

Костюмований парад 10 дівчат

За її згодою (2 фонограми)

Вхід - 250 грн.

Пісня на замовлення
(формат закладу)

Столик тільки для Вас (на всю ніч)

Випити з офіціаткою
на брудершафт

Проявіть себе

Ціна, грн.

Парубочий вечір
Silver
1500 грн.
Gold
2500 грн.
Platinum
5000 грн.
Mr President 5500 грн.

1000
500

