Piwo:
Kronenbourg 1664 Blanc

15 ,-

Grimbergen Blonde, Double Amber, Blanche

17 ,-

Garage Lemonade

15 ,-

Brooklyn Lager, East IPA, Naranjito

21 ,-

Okocim 0%

12 ,-

Soft:
SASSY Ginger Beer, SASSY Apple Cider,
SASSY Energetyk, Niealkoholowe whisky sour

1l / 21 ,-

200 ml / 12 ,-

SASSY Old Fashioned Mix
(syrop gomme, mix bitterów)

19 ,-

SASSY Whisky Sour Mix
(słodko kwaśny syrop cytrusowy)

19 ,-

Kropla Beskidu, Kropla Delice

0,33 l / 9 ,-

Coca Cola, Tonik Kinley, Sprite, Sok Cappy
Redbull, Burn

07 l / 19 ,-

SASSY ROOF TOP to koktajl bar, scena muzyczna i taras widokowy
na 8 piętrze, dla wszystkich którzy cenią luźną atmosferę relaksu.
Zapraszamy do spędzenia przyjemnych chwil z ciekawymi trunkami
z baru, o których jakość i wyjątkowość dba ekipa doświadczonych
barmanów.
Czynne codziennie od 13.00.

16 ,-

9 ,-

SASSY PRIVE „zawieszony" pomiędzy 7 a 8 piętrem, pierwszy Eden
by Perrier-Jouët w tej części Europy. Dla wszystkich, którzy chcą
uczestniczyć w klubowym życiu, ale zależy im na większej prywatności.
Czynne piątek – sobota. Wejście płatne + rezerwacja.

Espresso Doppio

10 ,-

Americano

10 ,-

Cappuciono

10 ,-

Flat White

10 ,-

Poza klasyczną mieszanką illy, dostępna jest także przez okres zimowy
Illy Arabica Selection Brasile. To jednorodna Arabika, która posiada
smaki i aromaty charakterystyczne dla swojego regionu. Jej ziarna
pochodzą z regionu Cerrado Mineiro, który słynie ze swej ogromnej
różnorodności biologicznej i specyﬁcznego mikroklimatu.
Besides classic ILLY Blend during winter time we also have ILLY Brasile:
Illy Arabica Selection Brasile single origin coffee that individually highlights one of the unique ﬂavor notes found in the legendary illy blend.
Coffee grown in Brazil is often used as the foundation of espresso blends
for its intense full ﬂavor and notes of caramel. This sustainably grown
coffee is made with 100% Arabica beans. Brazil, the world’s largest
producer of Arabica coffee, is home to ﬁve billion coffee plants where
well deﬁned wet and dry seasons create the perfect climate for coffee
cultivation. The roast of this origin is specially calibrated to enhance the
natural aromatic notes and ﬂavor proﬁle of the coffee.

Herbaty Dammann / Dammann Tea
Earl Grey / English Breakfast / Jasmine /

SASSY to nowa przestrzeń klubowa w Gdańsku wymykająca się
jednoznacznej klasyfikacji. Wyjątkowe wnętrza wypełnione
sztuką i designem, trzy kondygnacje z widokiem na gdańską
starówkę, staranna selekcja muzyki i sfery wizualnej - to tylko
niektóre z niespodzianek dostarczających gościom wielkiej
dawki wrażeń i doznań.

SASSY CLUB to część klubowo – artystyczna, znajdująca się na
7 piętrze. Miejsce hucznej zabawy i celebracji dla wszystkich tych,
którzy chcą poczuć się wyjątkowo.
Czynne piątek – sobota. Wejście płatne.

0,25 l / 9 ,-

Kawy / Coffee
Espresso

WHO IS SASSY

300 ml / 10 ,-

Rooibos Citrus / Menthe / Pomme / Samba / Yunman/

Zestawy zimowe 14 ,Rooibos Citrus / cordial rokitnik / suszone pomarańcze
i goździki / cytryna
Rooibos Citrus / seabuckthorn cordial /
dried oranges and cloves / lemon
Earl Grey / świeży imbir / syrop klonowy / świeża pomarańcz /
cynamon / cytryna
Earl Grey / fresh ginger / maple syrup / fresh orange /cinamon /lemon
English Breakfast / cordial ananasowy / kardamon /
świeży imbir / mięta / cytryna
English Breakfast / pineapple cordial / cardamon seed /
fresh ginger / mint / lemon
Pomme / grenadyna / świeża pomarańcz / cytryna / goździki i cynamon
Pomme /grenadine / fresh orange / lemon / cloves and cinamon

SASSY SUITES czyli cztery wyjątkowe loże znajdujące się 6 piętrze.
Idealne do zorganizowania prywatnej imprezy do 12 osób.
Rezerwacje indywidualne.

Będzie nam miło, jeśli zostawisz swoją opinię o Sassy
na TripAdvisor.
Dziękujemy!

WHO IS SASSY
SASSY is a new “out-of-the-box” 3-storied space in the city
of Gdańsk . With luxurious rooms filled with art and design,
a stunning view overlooking Gdańsk’s Old Town, and specially
selected music and visuals – just few of the many attractions
that our guests will experience.
SASSY ROOF TOP is a cocktail bar, music venue, and a deck up on 8th,
the highest ﬂoor in the building. This is the place for those who just
want to chill in its lounge atmosphere, and relish cocktails made
by professional bartenders with the highest quality alcohols.
Open 1 p.m. onwards daily.
SASSY CLUB on the 7th ﬂoor is a party and celebrations spot for those
who deﬁne glamorous.
Open Friday and Saturday 10 pm. Entry fee.
SASSY PRIVE is a private space between SASSY’s 7th and 8th ﬂoors.
First Eden by Perrier-Jouët in this part of Europe. For those who enjoy
clubbing but prefer to keep it more intimate.
Open Friday & Saturday. Entry fee (including Club) and reservations.
SASSY SUITES offers four unique rooms located on the 6th ﬂoor.
Perfect for organizing a private event for up to 12 people.
For individual reservations only.

We appreciate your review of SASSY on TripAdvisor.
Thank You!

Koktajle alkoholowe na gorąco / Hot cocktails

SASSY Spirits:

Poniższa oferta reprezentuje autorskie propozycje koktajli naszych
barmanów na rozgrzanie się.
Cocktails below are our bartenders proposition to warm up.

SASSY Irish Coffee mocny, pobudzający / strong and stimulating
Jameson Caskmates / syrop Muscovado / kawa / śmietana

25 ,-

Jameson Caskmates / Muscovado syrup / coffee / heavy cream

SASSY ROOF TOP
MENU

słodko – kwaśny, przytulny

SASSY Hot Butter Colada / sweet and sour, comforting
Havana 7 Años / słodko – kwaśny ananas /
masło kokosowe / przyprawy korzenne / wrzątek
Havana 7 Años / sweet and sour pineapple /
coconut butter / spices / hot water

Our cocktails are our very own signature recipes made by our bartenders.
If you fancy a classic cocktail please inform the crew of your desire.

słodko-kwaśny, intensywny
sweet & sour, intense

Chivas XV / syrop na bazie śliwki węgierki i rozmarynu /
sok z cytryny / sok z grejpfruta / soda

29 ,-

Eve’s Pleasure

deserowy, słodko-kwaśny
/ for dessert , sweet and sour

Exquisite by Wyborowa / likier miętowy / likier jabłkowy /
cytryna / peychaud’s / pianka z kompotu wiśniowego
Exqusite by Wyborowa / crème de menthe / apple liqour
/ lemon juice / peychaud’s / cherry compot foam

Autumn Fashioned

Jameson / syrop klonowy / likier Luxardo Maraschino /
wędzony dymem z jabłoni

25 ,-

29 ,-

Perrier-Jouët Grand Brut / cranberry syrup / sour apples
/ violets and roses / cotton candy

Havana 3 Años / homemade falernum /
hibiscus ﬂower tea / lime juice

Pączuś / Doughnut

słodkawy, zaskakujący / sweet and suprising

Havana 7 Años / syrop na bazie dzikiej róży i wanilii /
sok z marchwi / sok z limonki / piana z orzeszków ziemnych

25 ,-

Havana 7 Años / wild rose fruits and vanilla syrup
/ carrot juice / lime juice / peanut foam

Royal Beet

słodko – kwaśny, jedwabny / sweet and sour, silky smooth

Lillet Rosé / Perrier-Jouët Grand Brut / sok z buraka
/ grenadyna / białko jaja kurzego

25 ,-

Lillet Rosé / Perrier-Jouët Grand Brut / beet juice
/ grenadine / egg white

Laurette

mocny i aromatyczny / strong and aromatic

Beefeater / Lillet blanc / Italicus / cordial gruszkowy
przyprawiony liśćmi laurowca

Beefeater / Lillet blanc / Italicus / pear and bay leaf cordial

Lillet Rosé / likier Beherovka / red wine /
spices / dried fruits / hot water

25 ,-

21 ,-

100 ,-

JEAN LEON 3055 ORGANIC

(CHARDONNAY)

21 ,-

100 ,-

MIGUEL TORRES WALTRAUD

(RIESLING)

21 ,-

100 ,-

SANTA DIGNA RESERVA

(SAUVIGNON
BLANC)

21 ,-

100 ,-

WEINGUT MULLER KREMSER KOGL
D.A.C. KREMSTAL, AUSTRIA

(GRUNER
VELTLINER)

120 ,-

WEINGUT KARL ERBES FEINHERB

(RIESLING)

120 ,-

BODEGAS CASARENA 505

(CHARDONNAY)

120 ,-

AZUMBRE VINEDOS CENTENAIROS

(VERDEJO)

120 ,-

S.OSVALDO

(PINOT GRIGIO)

120 ,-

AWATARE RIVER ANNA`S WAY

D.O. PENEDES, SPAIN

D.O. CURICO VALLEY, CHILE

SASSY Bestsellers

MOSEL, GERMANY

LUJAN DE CUJO, ARGENTINA

Drzewo życia / Tree of life zaskakujący / suprising
Beefeater 24 / mus jeżynowy / piana z szampana / cytryna

29 ,-

D.O. RUEDA, SPAIN

Beefeater 24 / blackberry mousse / champagne foam / lemon

D.O.C. VENEZIA, ITALY

Brylant / Diamond

MARLBOROUGH, NEW ZEALAND

(SAUVIGNON
BLANC)

150 ,-

DOMAINE DE CHEVALIER PERE & FILS

(CHARDONNAY)

800 ,-

zniewalający / compelling

29 ,-

A.O.C. CORTON CHARLEMAGNE, FRANCE

Caribbean Oldie mocny i słodki / strong and sweet
Havana 7 Años / słony karmel / kiszone śliwki

29 ,-

SASSY Whisky Sour słodko-kwaśny / sweet and sour
Chivas XV / oleo cytrusowe / białko jaja kurzego

31 ,-

Lillet Spritz Classic rześki i klasyczny / fresh and classic
Lillet Rosé / Perrier-Jouët Grand Brut / soda

27 ,-

WINO RÓŻOWE / ROSE WINE
SANTA DIGNA RESERVA ROSE
D.O. CURICO VALLEY, CHILE

(CABERNET
SAUVIGNON)

21 ,-

100 ,-

Chivas XV / citrus oleo / egg white

Lillet Rosé / Perrier-Jouët Grand Brut / soda
29 ,-

14 ,-

(ALBARINO)

D.O. PENEDES, SPAIN

Havana 7 Años / salty caramel / pickled plums

rześki i szampański, aromatyczny

Jesienne Tropiki intensywny i tropikalny / intense and tropical
Havana 3 Años / własnej produkcji falernum /
napar hibiskusowy / sok z limonki

25 ,-

Chivas XV / pineapple / coriander / soda / stars from the sky

Jameson / mapple syrup / Luxardo Maraschino liqueur /
smoked with apple tree bark

Eden Flowers / fresh and aromatic, for celebration
Perrier-Jouët Grand Brut / syrop żurawinowy / kwaśne jabłka
/ ﬁołki i róże / wata cukrowa

– kwaśny, rozgrzewający
SASSY Grzane wino 2.0 słodko
/ sweet and sour, warming
/ SASSY Mulled wine 2.0
Lillet Rosé / likier Beherovka / czerwone wino /
przyprawy korzenne / suszone owoce / wrzątek

Chivas XV / ananas / kolendra / soda / gwiazdy z nieba

lekko słodki, mocny / strong and sweet

200 ,-

PAZO DAS BRUXAS

D.O. RIAS BAIXAS, SPAIN

Cocktails below are our bestsellers.

27 ,-

24 ,27 ,24 ,24 ,24 ,24 ,-

WINA BIAŁE / WHITE WINES

Poniższa oferta reprezentuje koktajle najchętniej wybierane przez
naszych gości.

Chivas XV / plum and rosemary syrup / lemon juice
/ grapefruit juice / soda

390 ,390 ,390 ,390 ,390 ,390 ,-

29 ,-

Chivas XV / honey / ginger / green apples /
spices / edible gold / hot water

Poniższa oferta reprezentuje autorskie propozycje koktajli naszych
barmanów. Jeżeli masz ochotę na klasyczne miksy poproś obsługę.

40ml

Jeżeli jesteś zainteresowany szerszym wyborem alkoholi poproś o pełną kartę alkoholi.
If you are interested in bigger range of our spirits, please ask for Spirits Menu.

SASSY Hot Toddy słodki i ostry / sweet and spicy
Chivas XV / miód / imbir / zielone jabłka /
przyprawy korzenne / złoto jadalne / wrzątek

Koktajle autorskie/ Signature recipes

Śliwkowe Love / Plum Love

25 ,-

Exquisite by Wyborowa
Chivas XV Blended Scotch Whisky
Havana Club 7 Años
Beefeater 24 Gin
Martell V.S. Cognac
Olmeca Altos Blanco 100% Blue Agave Tequila
Olmeca Altos Reposado 100% Blue Agave Tequila
Lillet Blanc
Lillet Rosé

0,7

WINA CZERWONE / RED WINES
D.O. PENEDES, SPAIN

JEAN LEON 3055

(MERLOT,
PETIT VERDOT)

21 ,-

100 ,-

ALTOS IBERICOS CRIANZA

(TEMPRANILLO)

21 ,-

100 ,-

SANTA DIGNA RESERVA

(CABERNET
SAUVIGNON)

21 ,-

100 ,-

AUTOCARRO N°27

V.R. PENINSULA DE SETUBAL, PORTUGAL

(ARAGONEZ
BLEND)

120 ,-

BODEGAS CASARENA 505

(MALBEC)

120 ,-

CANTINE IONIS ACANTO

(PRIMITIVO)

120 ,-

BIBLIOTHEQUE

(SHIRAZ)

150 ,-

SERPAIOLO ROSSO

(MERLOT
BLEND)

150 ,-

LE BIGNELE RIPASSO SUPERIORE
D.O.C. VALPOLICELLA, ITALY

(CORVINA
BLEND)

180 ,-

AALTO PS

(TEMPRANILLO)

800 ,-

Champagne:

D.O.Ca. RIOJA, SPAIN

Codziennie od godziny 13:00 do 20:00 oferujemy Perrier-Jouët Grand Brut
po promocyjnych cenach:

D.O. CURICO VALLEY, CHILE

Kieliszek
Butelka

Perrier-Jouët Grand Brut
Perrier-Jouët Grand Brut

39,290,-

0,75

125ml

G.H. Mumm Grand Cordon

390 ,-

65 ,-

G.H. Mumm Rosé

450 ,-

G.H. Mumm Demi-sec

420 ,-

G.H. Mumm Millésime

430 ,-

Perrier-Jouët Belle Epoque

1000 ,-

Perrier-Jouët Belle Epoque Rosé

1350 ,-

Perrier-Jouët Blason Rosé

450 ,-

Perrier-Jouët Grand Brut

390 ,-

Perrier-Jouët Blanc de Blancs 1 700

LUJAN DE CUJO, ARGENTINA
I.G.T. PUGLIA, ITALY

MCLAREN VALLEY, AUSTRALIA
I.G.P. TOSCANA, ITALY

65 ,-

1700 ,-

Jeżeli jesteś zainteresowany szerszym wyborem szampanów poproś o pełną kartę alkoholi.
If you are interested in bigger range of our champagnes, please ask for Spirits Menu.

D.O. RIBERA DEL DUERO, SPAIN

Jeżeli jesteś zainteresowany szerszym wyborem alkoholi poproś o pełną kartę alkoholi.
If you are interested in bigger range of our spirits, please ask for Spirits Menu.

