
Все для чоловічої втіхи
Приватний танець 500 ₴
Наодинці з Нею (2 фонограми)
Приватний «Lesbian dance» 1200 ₴
Дві чарівні німфи і Ви (2 фонограми)
Приватний танець «Body shot» 500 ₴
Зробіть ковточок з тіла танцівниці (2 фонограми)
Приватний «Hard dance» 1200 ₴
Відчуйте справжній  екстрим (2 фонограми)
Приватний танець «Aqua girl» 1500 ₴ 
Танцівниця під струменем води (4 фонограми)
Приватний танець «Aqua man» 2500 ₴
Отримайте насолоду від водних процедур з танцівницею (6 фонограм)
Приватний танець «Double aqua girls» 5000 ₴
Подвійна насолода від водних процедур (6 фонограм)
Танець на колінах 200 ₴
Відчуйте дотик її тіла (1 фонограма)
Егоїст 1000 ₴
Звільніть танцівницю від роботи на 1 годину
Олігарх-шоу 1500 ₴
Танець усіх дівчат на подіумі біля Вас одного (1 фонограма) 
Випити з офіціанткою та барменом на брудершафт 300 ₴
(закріпіть знайомство)
Гарячий поцілунок від офіціантки 200 ₴ 
Поцілунок у щічку 
Приватний танець з офіціанткою 1200 ₴
За її згодою (2 фонограми)
Чарівна офіціантка з Вами за столиком 1000 ₴
Звільніть її від роботи на 20 хв.
Ваш сольний номер 300 ₴
Проявіть свій талант у танці
Пісня на замовлення 150 ₴
Слухайте своє улюблене (формат закладу) 
Викупити столик у VIP-зоні 2500 ₴
Зона тільки для Вас (на всю ніч)
«Lesbian dance» на подіумі 700 ₴
Дві німфи та їхній танець кохання (1 фонограма)
Танець БДСМ на подіумі 700 ₴
Побудь підкаблучником (1 фонограма)
Справжній шейх за столиком 1000 ₴
Шейх та п’ятеро чарівних східних красунь
Прикраса до Вашого столу 200 ₴ 
Танцівниця топлес біля Вас (2 фонограми)
Топлес-десерт для іменинника 500 ₴
Десерт для іменинника від танцівниці топлес
Лігумінка 2000 ₴
Танцівниця топлес під фруктами (30 хвилин)
Суші-girl 2000 ₴
Викладені суші на танцівниці топлес (30 хвилин)

Крейзі-меню  

Вхід 250 ₴
понеділок, вівторок, середа



Все для жіночої втіхи
Адам і Єва 400 ₴
Амазонка 400 ₴
Гаряча штучка 400 ₴
Екзотика 400 ₴
Казанова 400 ₴
Ніч кохання 400 ₴
Осінній поцілунок 400 ₴
Пристрасть 400 ₴
Райдуга 400 ₴
Рожевий захід 400 ₴
Тропіканка 400 ₴
Моніка 400 ₴
Океан кохання 250 ₴
Плотська втіха 250 ₴
Романтичий вечір 800 ₴
Снігова королева 150 ₴
Феєрія смаку 250 ₴

Пакети для ПАРУБОЧНИКІВ:
Пакет «Спортивний» 2500 ₴
· Безкоштовний вхід для party boss
· Шоу вболівальниць для Вас
· Приватний танець з тенісисткою
· Пиво 3 л
· Пивний сет

Пакет «Мексика» 3000 ₴ 
· Безкоштовний вхід для party boss
· Приватний танець «Body shot»
· Текіла з лаймом 1 л (подають танцівниці топлес)

Пакет «Ковбой» 4000 ₴ 
· Безкоштовний вхід для party boss
· Приватний «Lesbian dance» з двома ковбойками
· Віскі 1 л 
· Кока-Кола

Пакет «Аристократ» 5500 ₴
· Безкоштовний вхід (1-3 гості)
· Приватний танець «Aqua girl» 
  або масаж (4 фонограми)
· Егоїст з вибраною танцівницею (1 година)
· Коньяк 200 мл
· Шоколад 

Пакет «Японський» 8500 ₴ 
· Безкоштовний вхід (VIP-зона) (5 осіб)
· Приватний танець від Гейші
· Суші-girl
· Саке 0,7 л


