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ЗАХИСНА МАГІЯ 

Війна  ‐  це  час  обєднувати  усі  сили,  забувати  всі  образи  та 

спрямовувати  свою  енергію  на  підтримку.  Енергія  ненависті  це 

дуже  сильна  енергія,  якою  годується  звір.  Тому  радимо 

сублімувати  свою  ненависть  у  щось  інше.  А  всі  свої  сили 

спрямовувати  у  Віру,  Надію  та  Любвов.  Ми  сильні,  бо  з  нами 

правда. Лишаймося сильными, лишаймося людяними, лишаймося з 

Україною! 

 

Шот «Залужний»                                                                  71грн 

( лікер Блю Курасао, яєчний лікер) 

Всі кошти від продажу шоту ми будемо направляти на підтримку військової  
частини А4030. Це 3‐й загін 71 Єгерської бригади спецпризначення, де воюють 
наші мужні чоловіки, яких ми знаємо особисто. 

 

Заспокійливій коктейль «Арестович»                          170грн 

(з квітами валеріани) 

Тримати  внутрішній  стрижень  ‐  найбільша  сила  в  цей  час.  Наш  коктейль 

допоможе  вам  заспокоїтись  та  активізувати  заземлення,  поверне  «почву  під 

ногами» 

Коктейль «Байрактар»                                                         170грн 

Умикає режим «автопілоту» та допомагає обрати правильний шлях та 
правильне рішення 

 

Міцна настоянка «Чорнобаївська»                                  71грн 

Наприкінці 17 ст козаки під командуванням отамана Чорноброва, якого 
друзі називали Чорнобаєм подались до нижньої течії Дніпра, щоб 
перехоплювати татарські орди на Кримському перешийку. Коли там 
зупинилась півтори тисячі бусурман з награбованим майном і 
полоненими дівчатами, загін Чорнобая налічував із150 осіб розбив 
бусурманів. Звільненим дівчатам святий отець наказав скинути їх 
кайдани в річку, яку окропили кров‘ю ворогів, промовляючи захисне 
замовляння. 
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МАГІЧНА КРАМНИЧКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подарунковий сертифікат від відьма‐бару, 
який включає в себе два коктейля на вибір 
та сеанс Таро у ворожки ‐ 666 грн 

 

Футболки для справжніх відьом‐ 470 грн 

Авторські колоди карт 
майстрині‐чарівниці 

Альони Райдо 650‐800 грн 

Сувенірна пляшки Булгаківки 
за рецептом Майстра 

0,5л – 300грн, 0,75л‐400грн 

Набір Нареченої 350 грн 
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МАГІЧНА КУХНЯ ВІДЬМА‐БАРУ 
                                                    

“ВАША КОХАНА ‐ ВІДЬМА, ЯКЩО... 

... 90%  З ТОГО, ЩО ВОНА ГОТУЄ НЕ МАЄ ЖОДНОГО СТОСУНКУ ДО ЇЖІ” 

 

Відьма‐бар «Лиса Гора» ‐ це не ресторан! Але, й більше ніж 
просто бар. Це місце сили!  

Київ здавна славився, як столиця віри і відьом. Києвиць (так 
ще називали чаклунок)  тут в  усі  часи шанували  і ніколи не 
спалювали, єдине обмеження – їм не дозволяли проводити 
збори у межах міста. 

Ми  вирішили  виправити  історичну  несправедливість  і 
нарешті  створити  місце  в  Києві,  де  відьмочки  та  відьмаки 
зможуть легально проводити свої шабаші та збори, місце, де 
магію  можна  не  тільки  побачити  чи  застосувати,  але  й 
спробувати на смак  

Авторська  кухня  відьма‐бару  –  це  суміш  традиційних 
української  та  європейської  кухонь  у  поєднанні  із 
потаємними рецептами відьом з усього світу. На нашій кухні 
ми  ворожимо  на  насінні,  спеціях  та  травах,  заговорюємо 
наші страви на достаток та добро, а головне – готуємо лише 
з чистими помислами та відкритим серцем.  

Навіть  якщо  ви  не  вірите  у  магію,  то,  принаймні,  оціните 
користь  наших  рецептів  для  вашого  здоров'я,  адже  вони 
сповнені вітамінів, корисних елементів і добрих думок. 

Смачної вам магії ;) 
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МАГІЯ ЗАМОВЛЯНЬ 
 
Тапаси ворожки ХІТ‐ПРОДАЖУ                     200 гр                           140 грн 

Пентакль тапасів: з козячим сиром, селерою та морквою; з горгонзолою 
та  в’яленими  помідорами;  з  хамоном  та  перепелиним  яйцем;  з 
телятиною, маринованою з базиліком та помідором чері; з моцарелою, 

томатом та зеленим соусом.  

 

Тапаси відунаVEG                                          200 гр                             120 грн 

Пентакль тапасів:  з  грейпфрутовим конфітюром та насінням гарбуза; з 
авокадо та травами; з маринованими грибами та часником, з печеним 
баклажаном та конопляним насінням, з пікантною овочевою сальсою та 
перцем чілі.  
 

Печінковий паштет                             (120/80/30)                        130 грн 

З фігою та цибулевим конфітюром 

Фіга, або інжир завжди використовувалась в магії, як символ мішечка з 
багатством, а цибуля має вікову репутацію борця з нечистою силою. Тож 
ми  додали  ці  два  магічні  інгредієнти,  аби  ви  змогли  не  тільки 
насолодитися ніжним курячим печінковим паштетом, але й привабити у 
своє життя достаток. 

 

Хлібна корзина      200 гр                             60 грн 

З зеленим маслом та вогняною аджикою 

Наші  прадіди  шанували  хліб  як  символ  Сонця,  а  отже  самого  життя.  Ми 
відібрали для вас 4 рецепти хліба, що символізують магію української землі. 
Їх ми подаємо в корзинці з зеленим трав’яним маслом та пекельною аджикою 
за авторським рецептом. 

 

Магічне сальце  250 гр                           100 грн 

(асорті з сальця з хріном та чорним хлібом) 
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НАБОРИ ХОЛОДНИХ ПІДНОШЕНЬ 
 

М’ясний сет «Дари духів»             300 гр                350 грн 

(Прошутто, качаторе, хамон, в’ялене м’ясо, конфітюр) 

М’ясні  страви  сприймалися  нашими  прадідами,  як  магічні, 
ритуальні.  Така  трапеза  була  водночас жертовною для  духів.  Тож 
перш ніж насолодитися цією закускою, подумки запросіть духів до 
столу, а натомість попросіть їхнього захисту. 
                                             

Сирний сет «Кров з молоком»         300 гр                  330 грн 

Перш  ніж  стати  їжею  для  людей,  молоко  було  їжею  для  богів. 
Молочні продукти вважалися символами життя, їх підносили Богині‐
матері, аби просити благословення та сили. Зокрема, і сир завжди 
вважався  магічною  їжею.  Він  водночас  збуджував  любов  і 
ненависть,  а  тому,  активно  застосовувався  у  ритуалах  Вікканської 
магії.  

 

Традиційний сет  «Самобранка»  500 гр                 350 грн 

(Сало, в’ялене м’ясо, оселедець, філе куряче в кунжутному клярі, 
соління асорті, зелень та трави) 

Традиція багатого українського столу походить від набагато старішої 
язичницької  традиції підношень духам Роду. Наші прадіди вірили: 
яким  буде  стіл  до  свята,  таким  і  весь  рік  буде.  А  тому    прагнули 
зробити його багатим та різноманітним.  
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САЛАТИ 
МАГІЯ НАСІННЯ  

 

Теплий салат з жертовною телятиною ХІТ‐ПРОДАЖУ 

та кунжутом                                                                 250 гр                 170 грн 
(Смажені телятина з болгарським перцем, мікс‐салатів, томат‐чері, пармезан 
та кунжут, заправляємо кунжутною олією, соєвим соусом та бальзаміком)  
Кунжут наділений особливою магією. Він відкриває потаємні двері та думки. А ще 
приносить  достаток!  Якщо  наповнити  глечик  кунжутом  і  на  період  зростаючого 
місяця залишити його відчиненим, то в дім прийде багатство. 
 
 

Кручений салат з червоною рибоюта насінням льону ХІТ‐ПРОДАЖУ                               
                           250 гр                 200 грн 
(Слабосолений лосось, перепелине яйце, мікс салату, помідор чері, пармезан, 
хлібці та насіння льону; заправляємо лимоном, бальзаміком та оливковою олією) 
Льон – одна  із найстаріших окультурених рослин на планеті. Ще з часів фараонів 
жриці  та  знахарки  використовували  його  у  різних  цілях:  чаклували  на  вдале 
заміжжя,  готували  зілля  для  краси  та  молодості,  зміцнювали  чоловічу  силу, 
проклинали ворогів та захищались від чарів. 
 
 

Чудодійний салат з куркою та насінням чіа         250 гр                150 грн 
(Руккола  з  печеним  курячим  філе,  консервованими  ананасоми,  пармезаном, 
хрусткими грінками, насінням чіа та соусом бешамель)                               
Чіа  –  насіння  іспанської  шавлії,  або  священне  насіння  ацтеків.  Древні  цивілізації 
вірили,  що  це  насіння  має  надприродні  власнитовості  і  використовували  його  в 
медицині та магії. Саме слово “Чіа” з мови Майя перекладається, як “Сила”.   

 

 
Салат «Безсмертя»                                                 250 гр                   150 грн 
(Свіжий салат з помідорів, огірків, перцю болгарського, маслин, листя салату, 
цибулі та  сиру фета з додаванням кунжуту)       
Кунжуту здавна приписували магічні властивості, а вино з його насіння пили самі 
боги.  Насіння  кунжуту  дарує  молодість  жінкам  та  зміцнює  чоловічу  силу.    Ми 
відкриємо  таємницю  ‐  кунжут  входив  до  складу  навіть  знаменитого  еліксиру 
безсмертя!                    

 

 
 
 
 
 



 

7 

МАГІЧНА ОГОРОДИНА 
ОВОЧЕВІ ОБРЯДОВІ СТРАВИ  

 

Грошовита овочева нарізка  
з магічною заправкою                            250 гр                      125 грн 
За старовинним обрядовим рецептом потужної грошової страви, ми приправили нарізку 
зі свіжих помідорів, огірків і болгарського перцю, сумішшю кропу, базиліку, насіння льону 
та щіпки кориці. Такий, на перший погляд простий рецепт, неодмінно привабить у ваше 
життя багатство: духовне та матеріальне. 

 
Овочі з пекла                                              250 гр                     150 грн 
(печені сезонні овочі та гриби подаємо з чорною сіллю) 
Правдива магія часто криється у банальних речах. Наприклад, звичайнісінькі овочі в 
умілих руках легко перетворюються на потужний магічний інструмент. Помідор – 
приваблює любов, баклажан – підсилює духовне начало, болгарський перець – відновлює 
сили, гриби – стимулюють сексуальність.  
          
Чарівні соління                   250 гр                     100 грн 
(асорті  соління)  Сіль  та  вода  –  два  надпотужних  магічних  інструменти,  здатні  кардинально 
вплинути на енергетику будь‐якої огородини. Під їх дією, звичайні огірки отримують силу сприяти 
кар’єрному зростанню, помідори – приваблювати гроші, а звичайна квашена капуста – стає супер 
стимулятором сексуальності. 

 
 
 
 

ВАРИВО 
ПЕРШІ СТРАВИ 

 

Зелений борщ ХІТ‐ПРОДАЖУ                            300 мл               100 грн 
З телятиною та кропивою. Зварений за старим сімейним рецептом, що передавався із 

покоління в покоління, заговорений на зміцнення здоров’я та захисту від чорного ока. Наші 
прадіди називали кропиву – Одолень‐травою, і вірили, що навіть одна тарілка такого борщу 
гарантує захист від хвороб та злих духів на цілий рік.  

 

Пряний овочевий бульонVEG                   300 мл                 80 грн 
З рогатим коренем  Імбир, або як його зовуть шамани – «рогатий корінь», то мабуть 
найкорисніший корінь на планеті. Він і багатство приносить, і в любовній магії допомагає, і чи 
навіть від любої недуги лікує. На його основі ми зварили для вас легкий вегетаріанський бульон, 
що очищує карму, стимулює енергетичні потоки, та допомагає відьмочкам берегти струнку фігуру.  
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МАГІЯ НАМІРІВ 
ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ 

 

Курячі гризлики ХІТ‐ПРОДАЖУ                            (120/50)          110 грн 

Нагетси в кунжуті з медовим соусом 

Саме слово “мед” перекладається як “чари”, або “те в чому магія”. З прадавніх 
часів до нас дійшли магічні рецепти використання цього дарунку небес у всіх 
традиціях та релігіях. Його надзвичайно тонка та дієва магія уособлює в собі 
поєднання енергій  землі  та  сонця. Мед може зберігатися  тисячоліттями, не 
втрачаючи  корисних  властивостей,  а  тому  надзвичайно  ефективний  у  магії 
довголіття. 

 

Серце каменю                                                 200 гр            170 грн 

Гарячий камамбер зі смородиновим серцем 

Гаряче  тягуче  смородиново‐базилікове  серце  ми  заховали  у  шматок 
обсмаженого сиру з білою благородною пліснявою. Ця надзвичайно смачна 
та  витончена  страва  символізує  живу  магію  природи.  Сир,  їжа  богинь, 
наповнює тіло блаженством, а смородиновий конфітюр – додає сміливості та 
звільняє від комплексів. 

 

Чоловіча вірність                                              150 гр           120 грн 

Бичачі яйця з цибулею 

Відьми  завжди  знали,  як  використати  силу  тварин  собі  на  користь,  нерідко 
перекидалися  на  кішок,  часто  запозичували  таланти  у  хижаків.  Бичачі 
семінники служили в ритуалах любовної магії, для приворотів, лікування або 
наповнення чоловічою силою. Перш ніж пригостити чоловіка цією стравою, 
прочитайте наговір: “Знемога у землю піде, радість та любов її місце займе, 
силу бичка – для мужичка. Амінь” Така не хитра магія гарантуватиме вірність 
вашого партнера, а ще насичене подружнє життя ;) 
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КАРТОПЛЯНА МАГІЯ 
Як не дивно, але надзвичайно потужними магічними інструментами часто 
виявляються банальні продукти. Наприклад, овочі, які ми щодня вживаємо 
в  їжу.  Хто  б  міг  подумати,  що  звичайнісінька  картопля  має  неабияку 
здатність поглинати та утримувати енергію. Вона допомагає наповнити 
дім  стабільністю,  захистити  його  від  поганої  енергії  та  очистити  від 
скверни. Саме з цією метою ми підібрали для вас наші картопляно‐магічні 
обрядові страви. 

Деруни з кропивою ХІТ‐ПРОДАЖУ        (200/50)           100 грн              

Ця пекуча трава здатна боронити від будь‐якої злої магії. Кажуть, від порчі на 
кропиві може захистити тільки кропива. Одолень‐трава, як  її ще називають, 
здатна принадити в життя любов та достаток, захистити від порчі та вроку, а 
ще зміцнити здоров’я. В наших рецептах ми використовуємо тільки дорослу 
кропиву зібрану на молодий місяць. 

 

Червоні деруни                                  (200/50)          100 грн 

з базиліком та тібетською масалою 

Базилік,  або  трава  відьом  має  здатність  наповнювати  нас  позитивною  енергією. 
Вона  укріплює  сім’ї,  лікує  безпліддя,  допомагає  позбутися  дурної  карми.  Базилік 
підсилює сексуальну енергію, здібності до ясновидінь та магії. Цю рослину вважають 
талісманом сімейного благополуччя.  

 

Відьомська картопелька*                         200 гр             100 грн 

З насінням коноплі 

Коноплю здавна шанували та побоювалися, як містичну і навіть потойбічну рослину. 
Сіяти її дозволялося лише в абсолютній тиші і босоніж. Слов’янські відьми знали, це 
дрібненьке насіннячко приховує в собі потужну магію плодючості  та достатку. Не 
дарма ж молодят наші предки посипали саме насінням коноплі.  

Для відьмочок західної традиції ми запропонуємо страву а ля «French Fries». 

 

Картопля фрі                                               200 гр             90 грн 
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ТОТЕМНА МАГІЯ 
М'ЯСЦЕ 

«Молот Тора» ХІТ‐ПРОДАЖУ              (180/50/150)                 300 грн 

Міньйон з телячої вирізки з обліпиховим соусом та печеною картоплею 

Тваринний  білок  –  це  концентрат  живої  тваринної  енергії,  яку  ми  отримуємо 
фактично  без  втрат.  А  тому  плоть  тварин  здавна  використовувалася  в  магії  для 
отримання  сили  та  надможливостей.  Коли  м’ясо  піддається  вогню,  воно 
автоматично  стає  жертвою  духам,  а  розділивши  з  ними  трапезу,  можна  й  про 
допомогу  попросити.  Зокрема  телятина  –  чудово  підходить  для  замовлянь  на 
кар’єрне зростання. 

 

Курячий стейк Вуду                   (180/50/100)                       170 грн 

З винно‐малиновим соусом та овочевим салатом 

Курятина  –  невід’ємний  атрибут  сільської  магії.  З  лапок  –  роблять  обереги,  за 
допомогою яєць – знімають вроки та страхи, за допомогою м’яса – наводять порчі 
та  привороти.  Курка  або  півень  –  культовий  птах  в  магії  Вуду,  вона  незмінно 
присутня у всіх ритуалах. 

 

Свинина «Салем» вогняний           220 гр                   230 грн 

З грибами та цибулею 

З розуміння магії м’ясо несе у собі не лише життєві сили накопичені твариною за 
життя, але й енергію її смерті, що може бути трансформована у новий початок. Чим 
важче м’ясо,  тим складніші ритуали на ньому можна проводити. Так, наприклад, 
свинина  прекрасно  підходить  для  замовлянь  на  нові  бізнес‐проекти  та 
матеріальний достаток. 

 

Скумбрія ХІТ‐ПРОДАЖУ                                    (200/50)                 200 грн 

З яблуком та апельсиновим соусом  

Чи  но  не  в  усіх  релігіях  та  окультних школах  світу  присутній  образ  божественної 
риби, як символ першоджерела життя та духовного  зростання. Вважається, що риба 
допомагає досягнути гармонії в житті. Зокрема, і риба, як основна страва. А ще це 
дієвий атрибут магії, що допоможе не тільки свідомість розкрити, але й багатство та 
добробут наворожити 
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БРАТЧИНА 

СУПЕР‐СЕТ ДЛЯ КОМПАНІЙ 

Братчина  –  це  старовинний  слов’янськи  ритуал  багатого  застілля, 
який  збирався  у  складчину  і  був  одночасно  ритуалом 
жертвоприношення духам та богам. Таке застілля для наших предків 
було  символом  та  передвісником  життя  в  достатку  та  злагоді, 
символом  Раю.  На  братчину  не  запрошували,  а  їжу  обов’язково 
готували  на  вогні,  бо  саме  слово  “жертва”  походить  від  “жрети”, 
тобто горіти.   

 

 

Супер‐сет «Вальхалла»                              1000 гр           777 грн 

Молочне теля, свиний ошийок, куряча грудка, печені овочі та картопля                    
Вальхалла,  у  скандинавській  магії  –  це  чертоги  богів,  де  вічно  пирують  та 
насолоджуються вічним життям великі воїни. Таке нескінченно багате застілля 
– нагорода для найдостойніших та найхоробріших. 
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СМАКОЛИКИ ДОМОВОГО 

ДЕСЕРТИ 

‐ Ти їж як мужик. За моїми розрахунками, ти маєш важити 150 кілограм, 
але в тебе в три рази менше. В чому секрет? 

‐ Високий рівень метаболізму, інтенсивна робота нейронів, постійні 
викиди адреналіну в кров, ну і, зрозуміло, прискорений цикл Кребса. 

‐ Відьма? 

‐ Відьма. 

 

Вафельний торт                             120 гр                     70  грн 

Асорті фруктів                                 200 гр              80 грн 

 

ЛЮТЕ МОРОЗИВО:  
Морозиво «Фісташкове»                        100 гр          50 грн 

Морозиво «Пломбір»                100 гр          50 грн 

 

ЛЕГЕНДАРНЕ КИЇВСЬКЕ СУХЕ ВАРЕННЯ 

  Улюблені ласощі імператриці та найпопулярніший десерт європейської 
знаті – його історія окутана легендами. У 1777 році Катерина ІІ видала навіть 
спеціальний  указ  про  поставки  Київського  сухого  варення  до  її  столу.  А 
вельможі старого світу вставали в чергу аби замовити київський делікатес хоча 
б на весілля своїх спадкоємців. 

Рецепт цього корисного десерту довго вважався втраченим, але насправді він 
чекав свого часу в приватних колекціях дореволюційних книг.  І ось нарешті 
повернувся  до  столу,  аби  дати  змогу  кожній  із  нас  відчути  себе 
імператрицею…             

Асорті Київського сухого варення                 100 гр                     100 грн 
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ЧАЇ КОНОТОПСЬКОЇ ВІДЬМИ 
1.   ЧАР‐ЗІЛЛЯ МОЛЬФАРКИ                             400 мл             60 грн 

Склад: чебрець, листя малини, липа, шипшина, яблука. Чудовий 
“жіночий” напій, трави містять фітоестрогени, котрі схожі за складом на 
жіночі гормони.  

 

2.   СОНЯЧНИЙ ТРУНОК                                             400 мл             60 грн 

Склад: яблука, шипшина, апельсин, лимон, імбир, горобина, абрикос. 
Супервітамінний напій для насичення енергією сонця надає сили для 
нових звершень. 

 

3.  КУПАЛЬСЬКА НІЧ                     400 мл           60 грн 

Склад: материнка, квіти глоду, гілочки смородини, звіробій, шипшина. 
Цей чай дозволить пірнути у відчуття драйву, коли все дозволено і нема 
межі між світами. Не можна вагітним відьмочкам! 

 

4. ПРИВОРОТНИЙ                                                        400 мл                  60 грн 

Склад: листя смородини, яблука, меліса, календула, чорнобривці. Легка 
гірчинка календули та чорнобривців  відтінюється солодко‐кислим смаком 
груш з яблуками. 

 

5. ПОЛІСЬКА ВІДЬМА                                400 мл                  60 грн 

Склад: м’ята перцева, меліса, кропива, плоди шипшини, деревій. 
Заспокійливий смак меліси у поєднанні з гірчинкою кропиви та солодкою 
ноткою шипшини дає неповторний букет.  

 

 

 

 

 



 

14 

ЯГІДНА ЧАЇВНИЦЯ  

Ці гарячі напої не лише смачні, а й корисні. Адже зігріваючу магію 
жовто‐гарячої осені, зібрану в сонячних іскринках найкорисніших 
українських  ягід,  ми  приправили  чарівними  спеціями  аби 
наповнити вашу чашку напоєм здоров’я та бадьорості. 

 

 
1. ПРЯНА ОБЛІПИХА                                                          200 мл                 45 грн  
 
Маленькі  сонечка  обліпихових  ягід  у  поєднанні  з  чарівними 
властивостями  рогатого  кореню  імбира  допомагають  привабити 
багатство та успіх.  

 
2. МАЛИНОВИЙ АПЕЛЬСИН                                              200 мл                45 грн  
 
Малина  –  не  лише  авторитетний борець  із  капосними  вірусами,  але й 
давній символ солодкого життя, повного достатку та злагоди в сім’ї.  

 

3. БАЗИЛІКОВА СМОРОДИНА                                           200 мл               45 грн  
 
Безстрашна  чорна  смородина  наповнює  серце  відвагою,  а  розум 
рішучістю.  Ми  поєднали  цю  чарівну  ягоду  із  захисними  властивостями 
базиліку аби відігнати погану енергію та розчистити дорогу до мети. 

 

КЛАСИЧНИЙ ЧАЙ  

Чай чорний                     350 мл                   40 грн 

Чай зелений                    350 мл                   40 грн 

Імбирний чай                              350 мл            60 грн 
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МАГІЧНА КАВА 
  Улюблений ранковий напій київських відьмочок не дарма славиться своїми 
чарівними властивостями. Кава розкриває почуття, сповнює енергією та силами. 
У ній криється сила землі і магія сонця.  Шамани пили каву як ритуальний напій, 
що  занурює  у  підсвідомість. Ми  підібрали  для  вас  особливі  рецепти  кави  для 
максимальної користі та насолоди цим чудодійним напоєм. 
 
Кава з м’ятою і чебрецем              160 мл             70 грн    
Розслабляє і відволікає від сірих буднів 

 
Кава з кардамоном та сіллю                           160 мл              70 грн     
Відкриває серце  

 
Кава з корицею і апельсиновою цедрою              160 мл             70 грн                 
Підіймає настрій 

 
Кава з перцем чілі та медом             160 мл             70 грн    
Приваблює кохання 

 
Кава з імбиром і мигдальним горіхом                  160 мл             70 грн      
Додає бадьорості та покращує роботу мозку 

 
Лавандова кава                                                             160 мл                70 грн     
Допомагає знайти себе 

 

НАПОЇ СТИХІЙ 

Еспресо                              35 грн 

Американо / з молочком                                40/50 грн 

Латте                                60 грн 

Капучино                               55 грн 

Какао                                         55 грн 

Рослинне молоко                           15 грн 

Вода Моршинська (газ/негаз)               300/500 мл                    30/35 грн 

Боржомі                   500 мл                          55 грн 

Кока‐кола                         250/500 мл        30/35 грн 

Морс, сік                 250 мл                      40 грн 
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ВІДЬМИНЕ ЗІЛЛЯ 

Відьмине зілля – це ексклюзивні магічні настоянки, які можна спробувати 
тільки  у  Відьма‐барі  «Лиса  Гора».  Усі  вони  створені  за  старими 
перевіреними рецептами. Трави для відьминого зілля зібрані за місячним 
календарем і виключно в місцях сили.  
 
Настоянка Булгакова                           50 мл                     55 грн 
(За рецептом самого Майстра) 
 
«Еліксир пристрасті»                     50 мл                      60 грн 

(приготований на диких травах, малині та червоному перці ‐ напій робив 
закоханих вірними один одному до кінця днів і вважався приворотним 
зіллям)  

«Дух лісу»                      50 мл                          60 грн 
(настоянка на магічних дарах слов’янських лісів)  
 
«Ейфорія»                           50 мл                      60 грн  
(ритуальний напій для пробудження магічних здібностей)  
 

Супер сет «фінансове коло»               150 мл              150 грн 

Якщо для  чоловіка  єдиний  зрозумілий шлях до  грошей  ‐  заробити  їх, то  у 
жіночому  арсеналі  є  три  інструменти  для  досягнення  добробуту,  які  в 
ідеалі  мають  працювати  паралельно.  Жінка  може  заробити  сама, 
отримати у дар та може брати гроші у чоловіка. 
Настоянка «Пристрасть» пробуджує стан королеви ‐ така жінка зазвичай 
незалежна,  вміє  заробляти  сама,  проте  й  гідно  приймає  подарунки. 
Настоянка  на  пелюстках троянди  пробуджує  стан  дівчинки  ‐  вона щиро 
радіє подарункам та ніколи не соромиться брати в коханого чоловіка гроші. 
Настоянка  «Хріновуха»  пробуджує  стан  господиня  ‐  ця жінка  і  сама  вміє 
заробляти,  і в чоловіка на підтримку домашнього вогнища бере спокійно. 
Проходячи  наш  сет  «Фінансове  коло»  ви  із  вдячністю  приймаєте  різні 
фінансові потоки до свого життя та проживаєте різні стани Жінки 

 
Супер сет «Алкогольний оракул»         350 мл                  400 грн 

16  різних  наливок  та  настоянок,  які  ви  не  обиратимете  самі,  а  доля 
визначить,  що  для  вас  сьогодні  актуальне  ‐  солодка  малинівка  чи  гірка 
хріновуха. Дослухайтесь  долі  ‐ можливо  солоденьке  це  саме те,  чого  вам 
зараз не вистачає,  а можливо ваш емоційний  стан потребує міцного та 
суворого напою. Ми маємо всі відповіді у собі, треба лише дослухатись. 
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ЧАРКА ЗІЛЛЯ 
У Київській Русі вперше настоянки з'явилися в Х сторіччі. Настоянки 
мали той смак, колір і запах трав, на яких настоювали спирт. Вони 
були  сині,  оскільки  настоювались  на  квітах  волошок,  жовті  ‐  на 
шафрані,  зелені  ‐  на  м'яті,  коричневі  ‐  на  шкаралупі  кедрових 
горіхів, червоні ‐ на чорниці.  

 

АЙВА SOPLICA                           50 мл     50 грн 

ВИШНІВКА SOPLICA               50 мл     50 грн  

ІМБИРНА НАСТОЯНКА                        50 мл           45 грн 

КЛЮКІВКА                     50 мл     45 грн 

КЛЮКІВКА (без цурку)                        50 мл     45 грн         

МАЛИНІВКА                             50 мл     45 грн         

ЛІЩИНА SOPLICA                  50 мл     50 грн  

ПОЛУНИЧНА НАСТОЯНКА                        50 мл     45 грн         

ЧОРНИЦЯ                                    50 мл     45 грн         

ЧОРНА СМОРОДИНА                                50 мл     45 грн         

СЛИВА SOPLICA                             50 мл     50 грн  

ЛІМОНЧЕЛЛО                            50 мл     45 грн         

ЛІМОНЧЕЛЛО‐КРЕМ                   50 мл     45 грн         

ХРІНОВУХА                                                  50 мл     45 грн         
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ЕЛЕКСИРИ ЗЕЛЕНОЇ ВІДЬМИ 
 
      Авторський український абсент "Зелена відьма" складається 
з 15 екологічно чистих компонентів та має 80 градусів. Кожне 13 
число місяця у відьма‐барі разом з авторкою напою проводяться 
абсент‐вечірки,  де  ви  можете  навчитись  культурі  вживання 
абсенту. Абсент забороняли продавати, забороняли виготовляти, 
але його ніколи на забороняли пити! Смакуйте з насолодою! 
 

 

АБСЕНТИ 

Зелений абсент                     50 мл                     80 грн 

Червоний абсент                      50 мл                     80 грн 

Блакитний абсент                     50 мл                     80 грн 

 

 

СПОТИКАЧІ 

Імбирна хрінівка                50 мл                             45 грн 

Грейпфрут зі спеціями                      50 мл                             45 грн 
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ВІСКІ 
Купажований 

 

BUSHMILLS         50 мл               120 грн 
Jack Daniel's                               50 мл              110 грн 
Jack Daniel's Honey       50 мл              115 грн 

 
Односолодовий 

 

Glenmorangie original                50 мл       200 грн 
Glenfiddich 12 р.          50 мл       170 грн 

ТЕКІЛА 
Olmeca Gold        50 мл            90 грн 
Tequila Silver Sauza              50 мл            100 грн 
 

ЛІКЕРИ 
Baileys              50 мл              85 грн 
Самбука, MADRUZZO                      50 мл               85 грн 
Jägermeister           50 мл              70 грн 
Martini Bianco, Extra Dry                      100 мл                   75 грн 
Becherovka            50 мл                   75 грн 

РОМ 
Bacardi Oakheart                  50 мл        70 грн 
Bacardi Black                   50 мл        85 грн 
 

МІЦНІ НАПОЇ 

Тиса 5*, Україна          50 мл                            70 грн 

Finlandia            50 мл                                     75 грн 

Хортиця Платинум               50 мл                                      45 грн 

Хортиця Преміум                 50 мл                           50 грн 

Джин             50 мл                                   70 грн 
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БІЛІ ВИНА 
                150 мл                      750 мл 

Chardonnay, Франція (сухе)                110 грн                  430 грн 

Pinot Grigio, Італія       (сухе)      100 грн                  380 грн 

Sauvignon Blan, Чілі    (сухе)       90 грн                  380 грн 

Riesling, Німеччина (н/сухе)             100 грн                             380 грн 

Gewurztraminer,        (н/сол)       120 грн                            440 грн 

Веселі монашки,       (н/сол)        65 грн                  280 грн 

 

РОЖЕВІ ВИНА 

Bordeux Rose, Фр.             (сухе)       110 грн             430 грн 

Monastrell Rose, Іспанія        (сухе)            70грн                      260 грн 

 

ЧЕРВОНІ ВИНА 

Bardolino DOC, Італія     (сухе)           100 грн                  420 грн 

Cabernet Sauvignon        (сухе)                 65 гр                     280 грн 

Carmenere, Чілі               (сухе)            95 грн                   400 грн 

Chianti DOCG, Італія       (сухе)                      110 грн                450 грн 

Merlot, Франція              (сухе)            110 грн                 440 грн 

Valpolicella DOC, Італія  (сухе)            105 грн        480 грн 

Just 0, Німеччина             (б/а)                      85 грн                 270 грн 

 

ІГРИСТІ ВИНА 
                                150 мл                    750 мл               

Prosecco, Італія (сухе)                     100 грн                       400 грн    

Fragolino Bianco, Італія                                                       250 грн 
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HOUSE WINE 
                  500 мл                       1 л 
Біле, сухе, Іспанія                                     120 грн                  200 грн 

Рожеве, сухе, Іспанія                              120 грн                  200 грн 

Червоне, сухе, Іспанія                      140 грн                      220 грн 

Магічне вино біле, сухе, Іспанія             120 грн                 200 грн 

Магічне вино рожеве, сухе, Іспанія         120 грн                  200 грн 

Глінтвейн   червоний/білий                   220 мл                  100 грн  

Глінтвейн   червоний  з ромом       220 мл                  110 грн  

 

ПИВО В ПЛЯШКАХ 

Львіське 1715, світле 0,5                                         35 грн 

Корона екстра 0,33                                           65 грн 

Stella Artois 0,5                                                          55 грн  

Stella Artois, б/а 0,5                                                   55 грн  

 

НАПОЇ НА РОЗЛИВ 

Львівське 1715, світле               0,3/0,5л    35/50 грн 

Пиво Кроненбург 1664  Бланк,  Біле нефільтроване                       
              0,3/0,5л    45/70 грн 

         

 

ЦИГАРКИ 

                                    пачка 

KENT/PARLIAMENT /IQOS HEETS                                   



РУНИЧНІ КОКТЕЙЛІ «НЕКТАРИ БОГІВ» 
 

На  давньогерманській  слово  «руна»  означало  «таємниця»,  «секрет», 
«тихий  шепіт».  Вважається,  що  в  них  міститься  важливий  ключ  до 
таємниць всесвіту. У більш глибокому розумінні руни - це 
приховані сили. Вони діють, будучи написаними, а також іноді - 
озвученими за допомогою гальда - піснеспіви (їх назв і заклинань). 
Руна здатна даті відповідь, а нанесена як став на тіло чи амулет - 
статі помічником та змінити долю на краще. У футарку 
налічується 24 руни - ми обралі 12 з них - ті, що здатні надихнути, 
надати сил, пристрасті та енергії, пробудити чуттєвість, 
сексуальність та кохання. Пийте та пізнавайте себе! 

 

1. Руна Феху 125 мл                               230грн 
Склад: горілка, лікер Kahlua, вершки, ваніль, біттер 

 
Феху означає худобу як символ благополуччя, багатства і 
процвітання, грошей. А оскільки енергія грошей і енергія сексу 
завжди йдуть разом, то це ще й про пристрасть. Символізує 
енергію, життєві процеси, творчі сили, зміни на краще, 
матеріальну забезпеченість. Успішне ведення бізнесу, розквіт, 
кульмінація, мудра турбота про фінансові справи, просування 
у праці. 

 
 
 
 

2. Руна Ансуз 145 мл    230грн 
Склад: Finlandia grapefruit, грейпфрутовий і лимонний 
фреш, біттер 

Одна з найбільш священних рун. Руна справедливості. Енергія 
руни чудово допомагає при будь-яких переговорах і виступах. 
При зустрічі з руной Ансуз відбувається зростання творчої 
енергії. Використовуючи енергію руни Ансуз - у вас почне 
виходити легше спілкуватися, отримувати усвідомлення, 
навчання чому-небудь стане приємним, веселим і інформація 
буде легко засвоюватися. Вражаюче розвивається інтуїція, 
відкривається ясновидіння. 



 

3. Руна Райдо 140 мл    230грн 
Склад: бурбон, маракуйя, ананас, ангостура, лимонний 
фреш 

Руна дороги і подорожі - у всіх сенсах цих слів. Руна долі, зміни 
подій, колесо фортуни по якому відбувається шлях долі 
кожного. Енергія цієї руни створить і відкриє вам дорогу до 
потрібного для вас результату, а також зробить цей шлях 
приємним. 

 
 
 

4. Руна Гебо 90 мл     230грн 
Склад: бурбон, ром Окхарт, вишневий лікер, персик, 
біттер 

Руна єдності протилежностей, руна партнерства і руна дару, в 
тому числі - дару божественного. Енергія руни здатна поєднати 
енергію двох і більше людей для отримання сили. Одна з 
основних сексуальних рун. Дружба, партнерство, спільний 
бізнес. Гармонія душі і тіла. Зав'язує і зміцнює довготривалі 
стосунки. 

 
 
 
 

5. Руна Вуньо 175 мл    230грн 
Склад: джин, Апероль, просеко, лимонний фреш, 
пряний манго 

Вуньо - руна радості, удачі і гармонії, завжди позитивна і 
благотворна. Вона дає успіх майже в будь-якій сфері життя, 
особливо в любові і кар'єрі. 

 
 
 
 

6. Руна Йера 145 мл    230грн 
Склад: бурбон, Апероль, пюре малини, грейпфрутовий і 
лимонний фреш, ангостура 

 
Руна Йера означає завершення циклу і підказує: «Все буде в 
свій час». Вона символізує врожай, рік, цикл змін, пов'язана з 
богинею Фреєю і богом Фрейром, вони відповідають за 
творення, відновлення, благополуччя, фізичне здоров'я і 
природні цикли. Енергія руни дає відчутний результат від 
вкладень або зусиль. Достаток. 



 

7. Руна Соул 220 мл    230грн 
Склад: джин, сироп манго, грейпфрутовий фреш, тонік, 
ангостура 

 
Руна Соул - це прямий канал отримання світлої і теплою енергії 
Сонця і відновлення свого енергопотенціалу. Енергія руни при її 
застосуванні наділяє ясністю думок, впевненістю у власних 
силах, оптимізмом, енергією, бажанням діяти, творчим 
ентузіазмом. 

 
 
 

8. Руна Тейваз 110 мл    230грн 
Склад: лікер Амаретто, бурбон, лимонний фреш, біттер 

Тейваз - руна мужності і руху вперед, руна воїна, успіху, сили і 
перемоги. Руна справжніх чоловіків. Обіцяє перемогу у всьому 
задуманому, здоров'я і швидке одужання. Енергія руни 
допомагає в будь-якому бою і в тому числі з самим собою, коли 
людина бажає подолати в собі якісь риси або властивості. 

 
 
 

9. Руна Еваз 130 мл    230грн 
Склад: Апероль, джин, лимонний фреш, сироп лічі 

Руна уособлює собою енергію праці та наполегливості, енергію 
витривалості і наполегливості. Еваз символізує собою важку 
працю (праця не фізичний, праця Вашої душі), але зате гарантує 
хороший результат. Це сильна, мотивуюча руна змін і руху, 
руна прогресу, зсуву справи або якогось - то процесу з мертвої 
точки. Руна магії, перемоги над смертю, переходу між світами, 
вона допомагає зберегти самовладання в бурхливих життєвих 
ситуаціях. 

 

 
10. Руна Лагуз 130 мл    230грн 
Склад: бехеровка, бузина, пюре малини, лимонний 
фреш, ангостура 

 
Лагуз - руна жіночої інтуїції, яка активізує силу ірраціонального і 
несвідомого. Жінка-відьма утворене від слів «відати» і «мати». 
Енергія руни Лагуз збільшує енергію і особисту силу, в 
контексті несвідомих процесів. 



 

11. Руна Інгуз 170 мл    230грн 
Склад: джин, ананасовий сік, базилік, манго, 
лимонний фреш 
Інгуз - руна родючості і плодючості, що символізує успішне 
завершення і вихід на новий рівень. Енергія руни Інгуз сприяє 
дітородіння, народженню нового, а також підвищенню 
продуктивності. Позбавлення від старого, необхідне для 
звільнення місця новому. Це найпозитивніша, і потужна руна в 
плані особистої долі. 

 
 
 
 

12 Руна Отал 110 мл    230грн 
Склад: бурбон, лимонний фреш, сироп 
Отал - руна роду, що активує духовну сила предків. Енергія 
руни наділить вас енергією стабільності. Отал символізує рід, 
сім'ю, власність, будинок, майно і традиції. Іншими словами це 
кордону. Отал є руной звершення - того, що було досягнуто в 
результаті наполегливої праці, а потім зберігалося для 
передачі і включення в цілісність нашої особистості. 
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