
Авторське, а значить 
крафтове пиво, у Львові почали 
варити ще в 2008 році у першій 
у Львові ресторації-пивоварні 

“Кумпель”, яка існує вже 
більше 10 років і є місцем 

паломництва всіх, хто цінує 
смак і справжню якість! 

Сьогодні пиво Кумпель – це 15 
яскравих сортів: від cвітлого 

лагера до темного Wеizenbock, 
і щороку головний бровар 

Тарас Фалик додає нові сорти 
до колекції Кумпель.

За 3 роки участі 
в міжнародному конкурсі East 

European Beer Award різні 
сорти пива Кумпель отримали 

5 золотих,  3 срібних 
і 2 бронзові нагороди! 

До кожного сорту пива
 в ресторанах Kumpel' Group 

розроблені спеціальні страви, 
які тонко підкреслюють смак 

один одного і створені з 
єдиною метою – закохати вас 
в справжнє золото Львова – 

крафтове пиво і галицьку 
кухню!

Крафт – це фантазія. Є певна база, але 
довколо цього можна експериментувати 

 зі стилями пива, інгредієнтами, відійти від 
стандарту. Так і народжується 

унікальне пиво. У крафті  
реалізовується творчість пивовара.

Головний бровар
пивоварні «Кумпель» 

Тарас Фалик

• пивоварня •
кумпель



 
Світле галицьке

0,3 л
32 грн

0,5 л
46 грн

0,85 л
72 грн

Пиво низового бродіння з плзенського солоду, 
який традиційно використовують на Галичині для 
приготування лагера. Насичене, добре освітлене 

пиво, з відчутним ароматом хмелю

 
Пшеничне

0,3 л
32 грн

0,5 л
46 грн

0,85 л
72 грн

Світле пиво верхового бродіння, освіжаюче,
з насиченим смаком. Традиційно для Галичини 
«Пшеничне галицьке» вариться на баварський 

манер з суміші пшеничного та  
ячмінного солодів

 
Ель Золотий

0,4 л
43 грн

0,85 л
81 грн

Вариться з суміші традиційних  
англійських «білих» солодів з  

додаванням спеціальних видів  
хмелю, що дають пиву квітковий  

аромат і «породисту» гірчинку

 
Ель Бронзовий 

0,4 л
43 грн

0,85 л
81 грн

Цьому елю притаманний
виражений карамельний аромат
з добре впізнаваними фруктовими 
тонами. У нього освіжаючий смак,  
він легко п’ється

 
India Pale Ale світлий

Ель з насиченим фруктовим смаком, 
що передався від стиглого манго. Має приємний 

хмелевий присмак та ароматний післясмак.
Міцність: 5,5 % Густина: 13,8 % IBU: 40 

Солод: Pale Ale, Munich II 
Хміль: Citra, Amarillo, Eldorado

 
India Pale Ale темний

Темний ель, приготований з використанням паленого 
солоду, який одержують шляхом обсмаження 

ячмінного зерна. Пиво має насичений хмелевий 
аромат, підкреслений карамельним солодом.

Міцність: 4 % Густина: 11,7 % IBU: 39 
Солод: Pilsner, Caramunich, Carapils, 

Roasted Barley 
Хміль: Magnum, 

Citra, Amarillo, Wolf

  0,33 л - 45 грн
0,33 л - 45 грн

* Наявний асортимент уточнюйте у кельнера



 
Saison

Пиво, що поєднало у собі фруктовий та пряний смак, 
з підкресленим солодовим характером. Має приємну 

кислинку та легкий аромат хмелів.
Міцність: 6,5 % Густина: 14 % IBU: 33 

Солод: Premium Pilsner, Weizen, Acidulated, Rye 
Хміль: Mosaic, Citra, Amarillo

0,33 л - 45 грн

 
New England IPA

Нефільтроване пиво з насиченим  
ароматом хмелів, нотками 

цитрусових та тропічних фруктів. 
Має м’яку гірчинку у смаку  

та стійку щільну піну. 
Міцність: 7 % Густина: 16, 7 % 
 IBU: 51 Солод: Pale Ale, Weizen,  

Carabohemian Хміль: Citra,  
Amarillo, Simcoe

0,33 л - 45 грн

 
Citra APA

Cвітлий ель з яскравими цитрусовими 
тонами в ароматі та смаку. Післясмак  
підкреслений освіжаючою хмелевою 

 гірчинкою з легкими відтінками  
хвої та стиглих тропічних фруктів.

Міцність: 5 % 
Густина: 13 % IBU: 17 

Солод: Pale Ale, Caramunich I,  
Acidulated Хміль: Citra, Mosaic

0,33 л - 45 грн

 
Weizen dunkel

Темно-бурштинове насичене пиво верхового 
бродіння з вираженим ароматом гвоздики і банану, 

смаком карамелі, іриски та легкими нотками 
шоколаду. Традиційно вариться із пшеничного 

та темного ячмінного солоду.
Міцність: 5 % Густина: 13 % IBU: 15 Солод: Pilsner,  

Dark Wheat,  CaraRye, Wheat Pale, Munich II, Acidulated 
Хміль: Mittelfruh

0,33 л - 45 грн

 
Вуджене

Лагер з насиченим смаком солоду та легким 
відтінком диму у присмаку. Темно-янтарного кольору 

зі стійкою кремовою піною. Пиво добре смакує 
з м’ясними стравами, особливо 

копченимита смаженими. 
Міцність: 5 % Густина: 14,5 %  

IBU: 17Солод: Smoked 
 Caraaroma, Carafa Special II, 

 Chocolate Wheat 
 Хміль: Tettnanger

0,33 л - 45 грн

 
Schwarzbier

«Чорний» лагер з гіркувато-солодким смаком  
смаженого солоду. Має збалансований та   

насичений смак і стійку піну кремового кольору.
Міцність: 4,5 Густина: 11,8 % 

Солод: Pilsner, Munich, Carapils, Carafa
Хміль: Mittelfrüh  IBU: 26

0,33 л - 45 грн

* Наявний асортимент уточнюйте у кельнера



 
Porter

Темне витримане пиво з ароматом горіхів 
та карамелі, з насиченим солодовим присмаком. 
Традиційно вариться у Львові до новорічних свят.  

Витримується чотири місяці.
Міцність: 6 % Густина: 17 % IBU: 38 

Солод: Pale Ale,Caramunich II, Carafa I, Carared, 
Carabohemian  

Хміль: Magnum, Styrian goldings

0,33 л - 45 грн

 
Mosaic

Cвітлий ель бурштинового кольору з насиченим 
хвойно-цитрусовим ароматом. У смаку панує 

освіжаюча гірчинка, підкреслена нотками тропічних 
фруктів, грейпфрута та ягід. Пиво має стійку білу піну 

та тривалий солодовий післясмак.
Міцність: 5,2 % Густина: 13,6 % IBU: 26 
Солод: Pale Ale, Caramunich I, Acidulated  

Хміль: Mosaic

0,33 л - 45 грн

 
Rye Stout

Темно-коричневий ель з легко насиченою гіркотою 
хмелю та карамельним характером. Суміш добре 
обсмажених солодів надає пиву присмак темного 

шоколаду. Піна стійка, щільна,  
світло-коричневого кольору.

Міцність: 4,5 % Густина: 14 % IBU: 34 
Солод: Abbey Malt, Rye Malt, Carafa III, Pale Ale, 

Roasted Barley Хміль: Melon

0,33 л - 45 грн

Kumpel’ Group 
Спільнота доброго смаку! 

kumpelgroup.com
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Дегустаційний сет пива 6 х 0,1 л

Крафтове пиво Кумпель  
в пляшках 0,33 л 

45
грн

Сподобалось? Візьми
додому і друзям!


