
COCKTAILS

Mamy zaszczyt przedstawić 
Państwu wyjątkowe Menu 
stworzone specjalnie dla Gości 
Qube Vodka Bar. 
Z dumą zapraszamy Państwa  
w podróż do świata kolorowych, 
w y ś m i e n i t y c h  d r i n k ó w 
stworzonych przez naszych 
Barmanów.
 
We are proud to present you the 
unique Menu designed specially 
for the Qube Vodka Bar.
We are pleased to invite you 
for a journey into the world 
of colorful, delicious drinks 
created by our Bartenders.
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Absolut Collins
Absolut Vodka
Lemon juice
Sugar syrup
sparkling water

25,00 zł

Absolut Collins is a twist on this so classic gin based cocktail called Tom Collins.  
It dates back to late XIX century and it first appeared in written form published  
by famous bartender, the Godfather of all cocktails, Mr Jerry Thomas.  
We needed to wait for Prohibition to be lifted in 1933 for Vodka  
to start playing the major part. What a relief!

Absolut Collins to twist na jednym z najbardziej klasycznych koktajli czyli  
Tom Collins oryginalnie wykorzystującym gin. Pamięcią sięga roku 1876  
kiedy to po raz pierwszy pojawia jego receptura w podręczniku koktajlowym 
wydanym w przez Ojca Chrzestnego koktajlu czyli słynnego barmana  
nazwiskiem Jerry Thomas. Wódka jako alternatywny składnik receptury  
pojawia się oczywiście dopiero po zniesieniu Prohibicji po roku 1933. 
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Brandy Alexander
Brandy
Creme de Cacao Brown
Double (heavy) cream 

27,00 zł

europe

This classic blend of brandy and chocolate 
smoothed with cream is based on the original 
Alexander. Made with gin, this was a Prohibition 
favourite, as the cream, chocolate and nutmeg 
disguised the rough taste of homemade “bathtub” 
gin. Creamy, subtle, spicy and rich. 

Klasyczne połączenie brandy, czekolady  
i świeżej śmietany opiera się na oryginalnym drinku 
Alexander. W czasach prohibicji przygotowywany  
był z ginem. Jeżeli jesteś wielbicielem brandy  
i nie możesz oprzeć się deserom, jest to cocktail 
dla Ciebie. Zapragniesz jeszcze jednego, a może 
jeszcze jednego... Kremowy, subtelny, pikantny  
i bogaty.



Petit Apetini
Beefeater Gin
Vermouth Bianco
Vermouth Extra Dry
Lime juice
Blue Curacao
Sprite 

25,00 zł

Created at Sheraton Poznan Hotel, 2011 
Beafeeter Gin is the only so-called London Dry Gin  
still produced in central London in area called Oval.  
The full control over it ever tasty creation overlooks  
the industry legend, a man with more than 30 years  
of distilling experience – Master Distiller Desmond Payne.

Wykreowany w Sheraton Poznań Hotel, 2011 
Beafeeter Gin to jedyny z rodzaju tzw. London Dry Gin  
do dziś niezmiennie produkowany w centrum Londynu  
w dzielnicy Kennington. Beafeeter Gin produkowany jest  
pod bacznym okiem specjalisty w branży, człowieka  
legendy z kilkudziesięcioletnim stażem – Desmond Payne. 

europeeurope



AfricA
Le

 M
ér

id
ie

n 
P

yr
am

id
s 

H
ot

el
 &

 S
pa

, C
ai

ro
, E

gi
pt



Dimondjito
Havana Club 7 Años Rum
Lime juice
Sugar syrup
Angostura
Mint leaves
Sparkling Wine

25,00 zł

A Mojito made with black rum and topped 
with sparkling wine instead of soda water. 
Deeper and more complex than the original. 

Mojito na bazie ciemnego rumu z dodatkem 
wina musującego w miejsce wody sodowej. 
Głębszy i bardziej złożony niż oryginał.

AfricAAfricA



Grand Peach  
Colada
Havana Club
Peachtree
Pineapple juice
Monin Coco
Double cream
Fresh peaches

30,00 zł

This is a classic Pińa Colada peach variety. Sweet coconut is in perfect harmony 
with the clear rum, while peaches give it a European character and balance 
sweetness.

Brzoskwiniowa odmiana klasycznej Pina Colady.  
Słodki kokos doskonale komponuje się z jasnym rumem, natomiast  
brzoskwinie nadają kompozycji europejski charakter i balansują słodycz.

AfricA



Cocobanana
Amaretto
Havana Club
Pineapple juice
Monin Coco
Vanilla ice creams
Fresh banana

30,00 zł

A Pina Colada with Amaretto,  
ice cream and banana. 

Pina Colada z Amaretto,  
lodami oraz świeżym  
bananem.

AfricAAfricA
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DETOX shot
Peachtree
Cranberry juice
Absolut Vodka

15,00 zł

Hardly a detox but tasty all the same. 

Nie licz na detoks – naciesz się smakiem.

AsiAAsiA



Absolutely Fabulous
Absolut Vodka
Cranberry juice
Sparkling Wine

20,00 zł

Created in 1999  
at prestige Monte’s Club,  
London. 

Londyńska kreacja  
z prestiżowego  
Monte’s Club  
powstała w 1999.

AsiA



Mai Tai
Havana Club
Triple Sec
Apricot Brandy
Lime juice
Pineapple juice
Almond syrup
Angostura bitters

35,00 zł

AsiAAsiA

It is said that the MAI TAI was created in 1944 by 
Jules Bergeron at his Oakland  restaurant. One evening 
he tested  his new drink recipe on two friends Ham 
and Carrie Guild from Thaiti. After the first sip, Carrie 
exclaimed, „Mai Tai-Roa Ae”, which in Tahitian means 
„Out of this world – the best!”. So Bergeron Named his 
drink the MAI TAI!

Podobno MAI TAI powstał w 1944 roku  
w Oakland, kiedy to Jules Bergeron w swojej 
restauracji postanowił przetestować recepturę na 
parze znajomych Thaitańczyków Ham i Carrie Guild. 
Po pierwszym łyku Carrie wykrzykneła „Mai-Tai roa 
ae” – co po Tahitańsku  
oznacza „Nieziemskie,  
najlepsze”. Jules  
nie zastanawiając się,  
nazwał swoją  
kompozycję MAI TAI!



Singapore Sling
Beefeater Gin
Triple Sec
DOM Benedictine
Cherry Brandy
Grenadine syrup
Pineapple or orange juice
Lime juice
Angostura 
Sparkling water

35,00 zł

Created sometime between 1911  
and 1915 by Chinese-born Ngiam Tong  
Boon at the Long Bar in Raffles Hotel,  
Singapore. A gin fortified meld  
of citrus, cherries and spice. 

Stworzony w drugiej dekadzie XX wieku,  
przez pochodzącego z Chin Ngiam  
Tong Boon’a, powstał w słynnym  
Long Barze Hotelu Raffels w Singapurze.  
Gin wzmocniony smakiem owoców  
cytrusowych, wiśni i przypraw.

AsiA
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Ulubiony drink studentów podczas promocji Happy Hour. W każdej odmianie 
zawsze odświeżający, przyjemny do picia klasyk. Kombinacja pięciu alkoholi 
wysokoprocentowych z cytrusowym zacięciem i dopełniona colą.

A favorite students’ Happy Hour drink. The connotations of heavy duty boozing  
have sent this drink downmarket. All the same, it remains refreshing, cooling,  
easy-drinking classic, combination of five different spirits with a hint of lime  
and a splash of cola.

AustrAliA

Long Island  
Iced Tea
Havana Club
Beefeater Gin
Absolut Vodka 
Olmeca Blanco 
Triple Sec
Lime juice
Sugar syrup
Coca cola

35,00 zł

AustrAliA



Malibu Soul
Malibu
Pineapple juice
Sprite
Fresh pineapple

25,00 zł

This is another clear and tasty prove  
that one should mix Malibu with  
not just milk, as so popular in  
this country. Try with fresh fruit  
or fresh fruit juices and you will  
not regret this tasty, exotic  
and refreshing concoction!

Malibu Soul to jawny dowód  
na to, że Malibu można, 
a nawet trzeba mieszać nie  
tylko z mlekiem ale przede  
wszystkim ze świeżymi owocami  
i sokami owocowymi. Tropikalny,  
lekki, orzeźwiający i radosny jak  
Malibu i Karaiby z których pochodzi!

AustrAliA



Absolut Seabreeze
Absolut Citron
Grapefruit juice
Cranberry juice
Fresh lime

25,00 zł

This surprisingly simple but super refreshing cocktail  
was born somewhere around in Early 90’s of last century  
in New York. Very light and energy boosting combination  
of fresh fruit grapefruit and cranberry juices filled lots  
of character from Absolut Vodka makes this bartenders’  
favourite a clear must on our drink list.

Ten zadziwiająco prosty ale jakże orzeźwiający koktajl  
powstał na początku lat 90 zeszłego stulecia w Nowym  
Jorku. Lekkie i pobudzające połączenie pełnych witamin  
soków z grapefruita i żurawiny podkreślone charakterem  
wódki Absolut sprawia , że ten uwielbiany przez barmanów  
na świecie koktajl nie mógł nie znaleźć się na naszej liście.

AustrAliA
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Although it is generally agreed that 
the Cosmopolitan originated on 
America’s West Coast sometime 
during the 1980s, this drink  
is most closely identified  
with New York City  
where bar legend,  
Dale DeGroff,  
and HBO’s ‘Sex  
and the City’  
perfected the drink  
and made it  
stylish.

Chociaż powszechnie uznaje się, 
że Cosmopolitan powstał na 
Zachodnim Wybrzeżu USA kiedyś 
w latach 80, napój ten jest ściśle 
identyfikowany jest z Nowym 
Jorkiem, gdzie dzięki legendzie 
barmaństwa Dale’a DeGroff,  
i serialowi HBO “Seks w wielkim 
mieście” Cosmo stał się drinkiem  
stylowym i modnym.

Cosmopolitan
Absolut Citron
Triple Sec
Cranberry juice
Lime juice

25,00 zł

North AmericA



Autor w roku1945 twierdzi, że napój pod nazwą Manhattan pojawił się  
w przewodniku barmańskim w roku 1860; receptura z pewnością widnieje  
w poradniku Harry Johnsona datowanym na rok 1884.

A 1945 article claims that a drink under the name of the Manhattan appeared  
in an 1860 bar guide; it certainly appears in Harry Johnson’s book of 1884.

Perfect Manhattan
Four Roses Bourbon
Vermouth Rosso
Vermouth Extra Dry
Angostura

25,00 zł

North AmericA



Margaritas made with premium Tequilas are sometimes referred to as ”Deluxe”  
or “Cadillac” Margaritas. A refreshing, sour classic, with a perfect balance  
of citrus and agave. Rimming only half glass with salt gives the drinker  
the option of enjoying the cocktail with or without salt. 

Margarita przygotowana z Tequilą klasy premium, nazywana jest przez Barmanów 
jako “Deluxe” lub “Cadillac”. Odświeżająca, klasycznie kwaśna, z perfekcyjnie 
zbalansowanymi smakami cytrusów i agawy. Dekoracja z soli na połowie brzegu 
kieliszka cocktailowego, pozwala delektować się Margaritą w dwóch wersjach –  
z solą i bez.

Cadillac Margarita
Olmeca Blanco
Triple Sec
Fresh Lime juice

38,00 zł

North AmericA
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Dolce Havana
Havana Club
Campari
Triple Sec
Orange juice
Lime juice
Sugar syrup

29,00 zł

Created in 2000 at the Libary Bar,  
Lanesborough, London.  
A melange of Mediterranean fruit. 

Wykreowany w Libary Bar w Lanesborough Hotel  
w Londynie. Mieszanka owoców  
z basenu morza Śródziemnego.

south AmericA



Frozen Batida Morango
Cachaça
Pineapple juice
Lemon juice
Monin strawberry
Strawberries
Whipped cream

25,00 zł

Unfortunately, this exellent drink  
has not gained such popularity outside  
its native Brasil as the Caipirinha.

Ten wspaniały drink, którego ojczyzną  
jest Brazylia, ma zachwycać podniebienia  
identycznie jak Caipirinha.

south AmericA south AmericA



Midnight Breeze
Absolut Citron
Fresh cucumber
Lime wedge
Sugar syroup
Apple juice

25,00 zł

This is very charming and refreshing combination  
of purity of Absolut Citron Vodka, fresh cucumber  
and Apple juice. Surprising, interesting  
and dangerously delicious concoction of those  
intriguing ingredients normally rather found  
in fruit salad…

Ujmujące i odświeżające połączenie czystości wódki  
Absolut Citron, świeżego ogórka i soku jabłkowego.  
Zaskakujące , ciekawe i zdradliwie pyszne połączenie  
jakże intrygujących składników normalnie raczej  
spotykanych w sałatce owocowej…

south AmericA
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Wsciekły pies  
[v∫t∫ækwı pıes]
Absolut Vodka
Grenadine
Tabasco

18,00 zł

Wściekły Pies aka Wścieklak, to smaczny, a zarazem efektowny shot o polskim 
rodowodzie, który przybiera narodowe, biało-czerwone polskie barwy. Wściekłego 
Psa należy wypić za jednym wychyleniem kieliszka, aby wszystkie składniki 
współgrały ze sobą tworząc jedno wrażenie smakowe – Polska Klasyka.

Wściekły Pies aka Wścieklak, is a tasty and at the same time eye-catching shot 
 of polish origin. It resembles the national colours of Poland – white and red.  
The Mad Dog Should be emptied in one gulp so that all the ingredients have  
a chance to mix into one unique sensation. Absolutly Classic in Poland.

ArcticA

´



DRY MARTINI
Absolut Vodka
Vermouth Extra Dry
Olive

25,00 zł

“…jedyny amerykański wynalazek, 
równie perfekcyjny jak sonet…” - 
Edmunds, Lowell (1981) Martini, 
Straight Up: The Classic American 
Cocktail

“…the only American invention as 
perfect as the sonnet…” - Edmunds, 
Lowell (1981) Martini, Straight Up:  
The Classic American Cocktail

ArcticA ArcticA



Bloody mary
Absolut Vodka
Tomato juice
Spices

25,00 zł

Do dziś nie jest do końca jasne jak powstała 
Krwawa Mary. Generalnie za twórcę uważa 
się Fernanda Petiot. Było to w roku 1920 
(lub 1921) roku, kiedy Petiot był młodym 
barmanem w paryskim Harry’s New York Bar.

The creation of The Bloody Mary is a matter 
of some dispute, but is generally credited to 
Fernand Petiot. This was in 1920 (or 1921), 
when Petiot was a young bartender at 
Harry’s New York Bar in Paris.

ArcticA





Koniec
The End




