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Дует паштетів: 
Індик&Печінка  160/60г 82

Улюблені паштети Шефа. З індички та курячої 
печінки та грінками з журавлинового хліба

Дует намазанок: 
Форшмак&Макрель 160/60г 71

Пряний форшмак & Намазанка з макрелі в 
акомпанементі крафтових грінок з цибулевого хліба

Хумус true&classic 250/100г 75
 Класичний хумус з нуту і духм’яна піта

Хумус Квасоля&Білі гриби 250/100г 75
Авторський хумус з квасолі і білих грибів з пітою

Пастрамі 200/100/100г 185
Маринована у спеціях, копчена і 
слайсована яловича грудинка

Чорні мідії в мушлях  
з соусом марінер або карі 400/150/60г 199

Казанок з мідіями тушеними з корнеплодами у 
біломі вині або із соусом карі на кокосових вершках

Дует: Фалафель&Капуста 360/60г 99
2 кошики з хрусткими кульками з турецького 
нуту та цвітної капусти з соусом тахіні

Сет-Крокет 65/65г 75
3 сирні кульки і 3 грісіні з пастрамі, крем - сиром, 
руколою і підкопченим болгарським перцем

Finger food 
або маленькі страви, які можна їсти руками Хрумкі рулетики 

з трьох сирів 150/100/50г 87
Рулетики з міксом 3 сирів: сулугуні, дор 
блю і витриманою гуцульською бринзою! 
До них: овочі із соусом тахіні

Хрумкі рулетики з телятиною 
та горіхами 150/100/50г 87

Рулетики з телятиною та горіхами. 
До них: овочі із соусом тахіні.

Картопляні боли /  
кульки 240/60г

Ніжні картопляні кульки на 
вибір грибами або з сиром та 
шпинатом із соусом з руколи

90

Хрумкі курячі крильця 
із сливовим соусом   250/50г 75

Курячі палички 
з кунжутом 160/40г 75

Подаються у відерку з 
авторським соусом

Крафтове&фірмове  

All-in-one
або дегустаційні сети

Дегустаційний сет 
перекусів «mini-Фуршет» 350г 155

Грісіні з пастрамі, сирна кулька з в’яленими томатами 
і насінням калінджи, паштет з індика, хрумкий 
рулетик з телятиною та міні бургер з куркою

Дегустаційний сет 
перекусів «Grand-Фуршет» 970г 345

Грісіні з пастрамі, сирні кульки на 
прецлях, дует паштетів з птиці, намазки 
рибні, дует хумусів, грінки та піта

Craft&Kumpel’ – це більше 16 
сортів крафтового пива, що варяться 
у Львові з 2008 року на знаменитій 
пивоварні «Кумпель», і це історія 
про якість і неочікувані крафтові 
експерименти!

Craft&Kumpel’– це справжній finger 
food – страви, які можна (і треба!) 
їсти руками. Не соромся позбутися 
виделки, так смачніше! Формат страв 
«на 2 укуси», великі страви та сети 
на компанію дозволять тобі відкрити 
палітру унікальних смаків та розділити 
ці відкриття з друзями!

Адже кумпель -  
це справжній друг!

це Пивне ательє!

Його головні герої - Пивні 
Майстри, які під твій стан душі 
та настрій підберуть ідеальні 
комбінації страв, смаків і 
вражень. Вони добре знаються на 
особливостях пивоваріння, сортах 
пива та поєднанні страв до них. 
І навіть проводять дегустації!
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Дуети Вареників
або Ви таких ще не їли!

2 spoons
або Перше мусить бути

Тріо Салатів з М’ясом
# 1 Кус-кус, маринований гарбуз, 
виноград, філе качки, шпинат, соус 
манго карі

# 2 Салат айсберг, помідор чері, 
крутони, стегно індика, пармезан

# 3 Стручкова квасоля, чері, вирізка 
яловича, оливкова олія

245г  135

Beer Complimets 
або Завжди пасує до пива

Тріо Салатів з Рибою
# 1 Квасоля, філе апельсина, 
підкопчений болгарський перець, 
огірок, макрель, лимонний дресінг, 
оливкова олія

# 2 Картопля, запечений буряк, варена 
морква, квашена капуста, квашений 
огірок, тюлька

# 3 Огірок, чері, карамелізована 
цибуля, лимонний дресінг, лосось

245г  145

Тріо Салатів 
Вегетаріанських

# 1 Фіолетова капуста, морква, корінь 
салери, булгур, азійський дресінг, 
кунжут, арахіс, зелена цибуля

# 2 Стручкова квасоля, чері, 
мигдальні пластівці, фета, перець чилі, 
маринований лимон

# 3 Огірок, в’ялені томати, витримана 
бринза, зелена сочевиця, кранч цибуля

245г  90

Дует Крем-супів: 
Грибний&Сирний

Сет з 2 супів: грибний  
з крутонами & cирний  

з 4-ох видів карпатського сиру  
з конопляною олією

150/150г  68

Дует Супів:  
Мексиканський & Угорський
Сет з 2 супів: пікантний суп з 3 видів 
квасолі, копченостями і томатами & 
пряний суп з трьох видів риби: сом, 

судак і короп

150/150г  68

Дует Бульйонів: 
Птиця&Яловичина

Сет з 2 бульйонів: курячо-індичий з 
домашньою локшиною і яловичий з 

булгуром і стручковою квасолею. І вас 
точно вразить подача в 2 макінетах!

150/150г  49

Дві пательні вареників 
з м’ясом 140/140г 99
 # 1. Вареники з курячою печінкою та яблуком на  
 подушці із яблучного пюре

 # 2 Вареники з качкою, маринованим гарбузом та  
 журавлиною під топленим маслом

Дві пательні вареників  
без м’яса  140/140г 99
 # 1 Вареники з маринованим буряком та фетою під  
 вершковим соусом

 # 2 Вареники з картоплею, бринзою, цибулевим  
 кранчем

Крафтове&фірмове: 
м’ясні чіпси-джеркі 60г 92

Готуємо, дегідруємо і розвішуємо на прищепках 
м’ясо індика & курки & свинини & телятини!

Солона рибка до пива 120г 68
Підвіска з солоної дрібної рибки: 
мойва & тюлька & анчоуси

Смажені анчоуси 120/30г 73
Відерко з хрумкими анчоусами, 
найкраще пасують до пива.

Смажені скибочки коропа 115/ 40г 79
Хрумкі скибочки коропа з  
соусом з кінзи, лимону і чилі

MiniBurgers Trio 
або Який заклад без бургерів? :)

World Goes Green

Бургер  
з курячим стегном,  

морквою по-корейськи,  
салатом айсберг  

і соусом карі

Бургер зі свининою,  
салатом айсберг, 

маринованим буряком, 
соусами Тартар і sweetchilli

 390г      135

Бургер з телятиною, 
маринованим огірком, 

салатом айсберг, соусом 
айолі, цибулевем кранчем і 

соусом BBQ

Будь - яку з запропонованих страв 
можна замовити великою порцією 
за ціною відповідного сету

або Як за один раз скуштувати три салати
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Чотири Сири і Ягоди 500г 285
Таця сирів Чешир, Обліпиховий, Смородиновий 
і Лорен, сезонними ягодами і соусами 
смородина-тим’ян та обліпиха-розмарин

Яловичі ребра 
в азійській глазурі 600/250г 300

Томлені в спеціях яловичі ребра в 
азійській глазурі з коренеплодами

Гриль сет Meat&Vegs 250/240/60г 280 
Гриль сет Meat&Vegs ХL 900/300/100г 850

Шпажки-гриль: кебаб з баранини, шашлички 
з яловичини, курки, грибів та тигрових 
креветок! Овочі аль денте і печена картопля 
з розмарином та соусами BBQ, кінза-чилі

Кістковий мозок з грінками 600/150г 71
Запечений кістковий мозок з грінками і нутом

All inclusive або Сети на компанію

Смажені українські 
чорноморські бички 300/40г 137

Бички чорноморські із картопляними чіпсами 
та соусом з кінзи, лимону і чилі

Дорадо&Оливки 500г 255
Дорадо з хрумкою скоринкою, з 
овочами та оливками Каламата

Тріо Крафтових Ковбасок & Стейк 
з капусти 210/230/60г 130

Куряча, індича та яловича ковбаски за авторським 
рецептом зі стейком з синьої капусти, глазурованої 
в азійському соусі і коренеплодами

Свинина  
з картопляним гратеном 150/200г 130

Ніжна свинина, тушкована в пиві «Портер» з 
сирно-вершковим картопляним гратеном

Fork&Knife
або Страви на великий апетит

Ребро&Мозок  310/110/100/80г 198
Глазуровані телячі ребра, запечений кістковий 
мозок з грінками, маринованим нутом, 
салатом Мізерія та авторськими соусами 

Пастрамі з Овочами 200/200г 185
Ніжне копчене пастрамі (яловичина) з 
овочами гриль і соусом манго-карі

Полядвиця на кісточці 350/400/80г 290
Запечена в ароматних травах свинина з 
картоплею, коренеплодами, маринованим 
буряком та сливами із сирним соусом та BBQ

Філе-міньйон&Овочі 200/350/80г 370
Ніжний стейк філе-міньйон 
(просмажка - на ваш смак) 
з великим овочевим асорті і 2 соусами: сирним і BBQ

Сет крафтових 
ковбасок & Овочів 420/340/90г 230

Ковбаски з куркою, шпинатом та фетою, 
ковбаски з індиком і сулугуні, гострі 
яловичі ковбаски з синьої капустою гриль, 
овочами та коренеплодами і соусами

М’ясний дует 300/350/80г 295
Запечене соковите м’ясо індика та свинна 
шия із картоплею, коренеплодами, сирним та 
сливовим соусом та маринованими сливами

М’ясне тріо 800/700/120г 610
Ніжні соковиті яловичі ребра, запечене мясо індика 
та свинна шия. З соусами та корнеплодами

М’ясний квартет 1100/1000/150г 790
Запечена полядвиця на кісточці, соковиті 
яловичі ребра, запечене мясо індика та свинна 
шия.  І багато соусів та корнеплодів.

або Сети на компанію



Kumpel’ Group 
Спільнота доброго смаку! 
kumpelgroup.com

#craftkumpel 
facebook.com/craftkumpel 
instagram.com/craftkumpel 
craft-kumpel.com

АВТОРСЬКІ КОКТЕЙЛІ

запитуйте коктейльну карту 
у Пивного Майстра

ХОЛОДНІ НАПОЇ
Сік Sandora 
в асортименті 0,25л 22
Вода Трускавецька (скло) 0,30л 25
Вода Evian (скло) 0,33л 70
(Франція, негазована)

Pepsi / Pepsi Black 0,50л 25
Pepsi (скло) 0,30л 25
7-UP 0,50л 25
 
Лимонад 1л 70
Лимонний / Помаранчевий /  0,4л 40 
Лимонно-помаранчевий 

Пиво пляшкове без алкоголю

Estrella 0,33л 62

ГАРЯЧІ НАПОЇ
Еспресо / Американо  40

Сорбет з Елю 100/15г 50
Пивний сорбет з карамелізованим горіхом

Дует морозива 100г 50
Два види морозива по сезону

Панакота з сезонними 
фруктами 100/70г 53
Тірамісу на Двох 140г 65

Можливо ви захочете поділитись? :)

Чізкейк з журавлиною 110/10г 50
Лимонний тарт 120г 50
Сливовий 
тарта-тен з морозивом 150/50г 65

Хлібний кошик: 160г 22
Грінки та грісіні

Соуси на вибір: 50г 25
 BBQ, сливовий, айолі, тахінний, тартар, 
 сирно-часниковий

Make your day
або коли дуже хочеться солодкого

Bread&Sauces
або деяким стравам потрібен акомпанемент

Американо з молоком  44
Капучино  48
Лате  50
Айс лате / Флет вайт  55
ДО КАВИ  15
Молоко / Вершки / Мед

ЧАЙ Newby у чайничку  65 
листовий

Крафтове пиво Кумпель  
в пляшках

45
грн

Сподобалось? Візьми додому і друзям!

Запитай у Пивного Майстра про 
подарункові сертифікати


