
450
550
650

450
550
650

класичний кальян                   
преміум кальян                  
міцний кальян                   

classic shisha
premium shisha
strong shisha

Знижки не поширюються на меню кальянів. 
Усі ціни вказані в гривнях і включають 20% ПДВ та 
5% Акцизного податку

Discounts are not applicable for shisha menu. 
All prices are in UAH, including 20% VAT 
and 5% Excise tax

КЛАСИЧНИЙ

CLASSIC



класичний кальян                   
преміум кальян                  
міцний кальян                   

1 200
1 300
1 400

1 200
1 300
1 400

classic shisha
premium shisha
strong shisha

КАКТУС 

Знижки не поширюються на меню кальянів. 
Усі ціни вказані в гривнях і включають 20% ПДВ та 
5% Акцизного податку

Discounts are not applicable for shisha menu. 
All prices are in UAH, including 20% VAT 
and 5% Excise tax

CACTUS



класичний кальян                   
преміум кальян                  
міцний кальян                   

800
900

1 000

800
900

1 000

classic shisha
premium shisha
strong shisha

COCONUT

Знижки не поширюються на меню кальянів. 
Усі ціни вказані в гривнях і включають 20% ПДВ та 
5% Акцизного податку

Discounts are not applicable for shisha menu. 
All prices are in UAH, including 20% VAT 
and 5% Excise tax

КОКОС



Знижки не поширюються на меню кальянів. 
Усі ціни вказані в гривнях і включають 20% ПДВ та 
5% Акцизного податку

Discounts are not applicable for shisha menu. 
All prices are in UAH, including 20% VAT 
and 5% Excise tax

2 500

FRUIT PYRAMID

ФРУКТОВА 
ПІРАМІДА



класичний кальян                   
преміум кальян                  
міцний кальян                   

600
700
800

600
700
800

classic shisha
premium shisha
strong shisha

 GRAPEFRUIT

Знижки не поширюються на меню кальянів. 
Усі ціни вказані в гривнях і включають 20% ПДВ та 
5% Акцизного податку

Discounts are not applicable for shisha menu. 
All prices are in UAH, including 20% VAT 
and 5% Excise tax

ГРЕЙПФРУТ



класичний кальян                   
преміум кальян                  
міцний кальян                   

600
700
800

600
700
800

classic shisha
premium shisha
strong shisha

LEMON

Знижки не поширюються на меню кальянів. 
Усі ціни вказані в гривнях і включають 20% ПДВ та 
5% Акцизного податку

Discounts are not applicable for shisha menu. 
All prices are in UAH, including 20% VAT 
and 5% Excise tax

ЛИМОН



класичний кальян                   
преміум кальян                  
міцний кальян                   

850
950

1 200

850
950

1 200

classic shisha
premium shisha
strong shisha

PINEAPPLE

Знижки не поширюються на меню кальянів. 
Усі ціни вказані в гривнях і включають 20% ПДВ та 
5% Акцизного податку

Discounts are not applicable for shisha menu. 
All prices are in UAH, including 20% VAT 
and 5% Excise tax

АНАНАС 



класичний кальян                   
преміум кальян                  
міцний кальян                   

650
750
850

650
750
850

classic shisha
premium shisha
strong shisha

POMEGRANATE

Знижки не поширюються на меню кальянів. 
Усі ціни вказані в гривнях і включають 20% ПДВ та 
5% Акцизного податку

Discounts are not applicable for shisha menu. 
All prices are in UAH, including 20% VAT 
and 5% Excise tax

ГРАНАТ



класичний кальян                   
преміум кальян                  
міцний кальян                   

650
750
850

650
750
850

classic shisha
premium shisha
strong shisha

POMELO

Знижки не поширюються на меню кальянів. 
Усі ціни вказані в гривнях і включають 20% ПДВ та 
5% Акцизного податку

Discounts are not applicable for shisha menu. 
All prices are in UAH, including 20% VAT 
and 5% Excise tax

ПОМЕЛО


