
 0,3л			0,5л	 1л

Світле галицьке . 58 .. 67 .102

Пшеничне ........... 58 .. 67 .102

  0,4л	 1л

Ель Золотий ............... 62 .108

Ель Бронзовий ........... 62 .108

Бургер “Король де Біф” .........................320/100/30 ..... 229
У свіжоспеченій пухкій булці соковита яловича котлета, хрусткі листя салату, 
сир чедер, свіжий помідор, соус bbq, маринований хрумкий огірок та фіолетова 
солодка цибуля. Подається з картопляними човниками та кетчупом.

Бургер “Граф фон Піг” ..............................400/100/30 ..... 229
У свіжоспеченій пухкій булці соковита рвана свинина, свіжий салат Коу-Слоу, 
маринований огірок, цибулевий кранч, сливовий та bbq соуси, трохи гірчиці. 
Подається з картопляними човниками та кетчупом.

  

Найкраще смакує до 
холодНого крафтового пива 

у кумпелі На риНку

КРАФТОВЕ 	 ПИВО 

СТРАВИ	НА	КОМПАНІЮ
Батярський сет “Пивні забавки” ..............................................900/100 ....................489

Гострі курячі крила, сирні та курячі нагетси, цибулеві кільця, картопляні човники. 
Подаємо з соусом bbq. 

Таця бровара  .................................................................................... 700 ....................719
В’ялені м’ясні делікатеси, фермерські сири, вуджені свинячі вушка, сухарики 
з житнього та пшеничного хліба, горішки та смажені коноплі.

Метрова ковбаса........................................................................800/300 ....................759
Подається з трьома видами сосів та маринадами.

Файдулі - файдулі - фай...........................................................1800/980 ................. 1527
Вуджена голонка засмажена у пиві, реберця запечені на пиві, кумпельові ковбаски, шмат м’яса, 
індик на ронделі, кров’янка, бараболя в салі, печені овочі, соуси. Страва на 4-6 друзів Кумпеля.

Індик-пиндик ............................................................... 700/350/150/100 ....................638
Глазуроване стегно індички, запечене в ароматних травах. Подається з печеною 
бараболею, соусом та салатом. Страва на двох друзів Кумпеля. 

М’ясна таця на банду “Птаха та скотиняка”  ...... 1650/300/150/75/75 ................. 1427
Свинні ребра запечені в пиві, індик з ронделя, шмат м’яса, курячі крильця, бараболя запечена, 
кукурудза гриль, три соуси, салат овочевий. Страва на чотирьох друзів Кумпеля. 

Овочі гриль ........................................................................................ 300 ....................142
Бараболя печена в салі ...............................................................300/50 ...........................98

Подається з гострим соусом.

скуштуй НовиНки!
Пиріг «Від батярової матері”» ... 450/75 .. 258

На тепло з копченостями та бриндзею. Подається з соусом 

з лісових грибів.  

 «ВаренЯки» ..................................... 310 .. 175
Палітра домашніх вареників з куркою, 
печерицями та моцарелою. Подаємо з зеленим 
маслом, цибулевим кранчем та сматаною.

Лєгуміни до пива
Пекельні свинні вушка .................... 200 .. 136

Свинні вуджені вушка, заправлені соєвим 
соусом, часником та перцем чілі.

Смажені свинні кумпельові вушка 200 .. 133
Подаються з рожевим соусом.

Смажені анчоуси .............................. 120 .... 99
Хрумкі чорноморські анчоуси.

Таця бровара .................................... 700 .. 719
Зі смаженими коноплями. В’ялені м’ясні делікатеси, 
сири, вуджені свинячі вушка, сухарики, горішки.

Кумпельові
“Прутики й когутики” .................. 50/30/30 .. 143

В’ялені ковбаски, чіпси курячі пікантні. Подаються 
з хрусткими грінками та соленими паличками.

В’ялене м’ясо ................................ 100/20 .. 183
Ковбаса класична, хамон, полядвиця, 
бастурма. Подається з соленими паличками

холодНі закуски
Слабосолений оселедець  
з німецьким салатом ..............100/150/60 .. 127

Саломало ....................................... 240/50 .. 143
Подається з соусом.

Бочкові соління ................................ 500 .. 183
Квашені огірки та помідори, мариновані гострі 
перчики, крижавки, патісони, слива, часник.

Паштетка в слоїку ........................ 120/50 .. 131
Крем-паштет з вершковим сиром,  
ароматним маслом. Подається  
з хрусткими грінками та цибулькою.

Грінки з солодового або журавлиного 

хліба .....................................................60 .... 20

 

 

СТРАВИ З ПТИЦІ
“Слічна магерка” .....................120/150/75 .. 262

Пряжена качина ніжка. Гарнірується 
печеними овочами та картопляним п’юре.

Пульпетка з м’яса птиці з сирно-
шпинатною начинкою ....... 170/150/100/75 .. 215

Подається з картопляним п’юре, тим’яном, 
печеними овочами та сосом з лісових грибів.

Індик з ронделя ........................ 170/75/50 .. 239
Подається з печеними овочами та гострим соусом.

Індик-пиндик ....................700/350/150/100 .. 638
Глазуроване стегно індички запечене в ароматних 
травах. Подається з печеною бараболею, соусом 
та салатом. Страва на двох друзів Кумпеля.

страви з телЯтиНи
“Теляпасе” .................................180/200/75 .. 332

Телятина з лісовими грибами. Подається з 
ароматною картоплею та печеними овочами.

Пляцок “Кумпельовий”  ................... 500 .. 289
Начинка на піті з яловичого м’яса, печериць, сиру 
сулугуні, соусами bbq та Айолі запечена в печі.

 СТРАВИ ЗІ СВИНИНИ
Львівський Ребрандт ..............300/150/50 .. 393
Духмяні свинні ребра запечені в пиві та bbq глазурі. 
Подаються з молодою картоплею, зеленим маслом та 
легкою салаткою з медово-гірчичним соусом. 
 
Шмат м’яса ..............................300/150/50 .. 299
Шия свинна маринована та обсмажена на грилі. 
Подається з молодою картоплею та легкою салаткою з 
медово-гірчичним соусом.

Шніцель для мера ................. 400/220/100 .. 389
Шмат м’яса зі свинини в хрусткій паніровці. 
Подаємо з молодою картоплею та соусом тартар. 

Паця та тютя ............................300/150/50 .. 289
Томлене м’ясо у вершково-грибному 
соусі у глечику. Подається із смаженою 
бараболею та огірочками з бочки.

Свинтусова доля .......................... за 100 г .... 65
Вуджена свиняча голонка засмажена в пиві.

До голонки проситься  
додаток «Кумпельові витівки» ...... 600 .. 158

Запашна картопля запечена з бринзою із 
розмарином та тим’яном, капуста тушкована 
в пиві, хрусткі квашені огірочки, три види 
соусів: гірчичний, bbq, помідоровий.

страви з риби
Окунь в маринарці ........................... 500 .. 273

Філе морського окуня запечене в сметанковому  
соусі зі смаженою бараболею, цибулею  
та помідорами під сирною скоринкою.

Червона рибця .........................150/100/100 .. 495
Філе лосося гарніроване овочами у 
вершковому соусі з пармезаном.

Шляхтич Коропецький ...............300/50/50 .. 312
Запечені до золотистої хрумкої скоринки 
скибочки коропа. Подаються з ніжним 
вершково-цитриновим соусом.

ТрісКа Спартанців ...............................500 .. 299
Філе тріски в хрумкому клярі. 
Подається з картопляними човниками, 
соусом тартар та кетчупом.

Метрова ковбаса  ........................800/300 .. 759
Подається з трьома видами соусів та маринадами.

“Ковбасня на Ринку”. ..................500/100 .  542
 Фірмові кумпельові ковбаски з власної  
масарні. Подаються з гострим соусом.

Ковбаса куряча ........................... за 100 г .... 95
Ковбаска начинена курячим філе та зеленим маслом.

Ковбаса байдерка ....................... за 100 г .... 95
Класична галицька ковбаска до пива зі свинини.

Ковбаса індича ............................ за 100 г .... 95
Ніжна ковбаса з м’яса індика та копченостями.

Ковбаса бараняча ....................... за 100 г .... 95
Соковита ковбаска з баранини та телятини.

Ковбаса паприкова пікантна ..... за 100 г .... 95
Ковбаска з телятини, свинини та птиці.

Ковбаса шпікачка ....................... за 100 г .... 95
Соковита ковбаска з телятини та свинини.

до ковбасок пасує
Скибочки печеної бараболі  
з маринадами ..............................100/100 .... 98
Товчена бараболя  ........................... 200 .... 58
Галушки картопляні  
зі шкварками та цибулькою  .......... 200 .... 79
Тушкована медова капуста  ........... 200 .... 57
Додаток «Кумпельові витівки» ...... 600 .. 158

Запашна картопля запечена з бриндзею із розмарином 
та тимьяном, капуста тушкована в пиві, хрусткі квашені 
огірочки, три види сосів: гірчичний, bbq, помідоровий.

Батярський сет “Пивні забавки ” ...............900/100................ 229
Гострі курячі крила, сирні та курячі нагетси, цибулеві кільця, картопляні човники. Подається з 
соусом bbq. Страва на чотирьох друзів Кумпеля.

“Ковбасня на Ринку”.............................................500/100................ 542
Фірмові Кумпельові ковбаски з власної масарні. Подаються з гострим соусом.  

Файдулі-Файдулі-Фай  ........................................1800/980................ 1527
Вуджена голонка засмажена в пиві , реберця запечені на пиві, кумпельові ковбаски, шмат 
м’яса, індик на ронделі, кров’янка, бараболя в салі, печені овочі, соуси. Страва на 4-6 друзів 
Кумпеля. 

  

 



Г А Р Я Ч І  с т Р А в и
Смажені пироги з бриндзею ... 250/50/30 .. 114

Вареники з карпатським сиром та 
картоплею. Подаються зі шкварками.

Смажені пироги з білими грибами та 
картоплею  ................................ 250/50/30 .. 114

Подаються зі шкварками.

Бігус ..............................................250/100 .. 206
Капуста тушкована зі свининою, телятиною, 
копченостями, білими грибами. Подається зі 
скибочками печеної картоплі.

Карпатський банош ................. 250/30/30 .. 162
Кукурудзяна каша, варена на вершках. Подається зі 
шкварками з копченого бекону та сала з бриндзею.

Карпатський банош
з лісовими грибами .................. 250/75/30 .. 162

Кукурудзяна каша з лісовими грибами, 
варена на вершках. Подається з бриндзею.

Гарячий пиріг з бараниною ......... 450/50 .. 268
Подається з гострим соусом.

Пиріг “Від батярової матері” ....... 450/75 .. 258
На тепло з копченостями та бринзею. 
Подається з соусом з лісових грибів.

Жульєн .............................................. 215 .. 152
Печериці, тушковані в сметані з м’ясом птиці. 

Сиротинський пляцок..................400/50 ..202
Великий дерун з м’ясом телятини та свинини, 
тушеним шпинатом та цибулькою під сиром. 
Подається із соусом з лісових грибів.

Миска вареників з бараниною
“На доброго хлопа” ...................... 350/50 ....242

З маслом, смаженою цибулькою і сметаною.

Тлуста кишка як на празник ....... 220/50 ....132
Кров’янка з хрусткою цибулькою, 
шкварками та хріновим соусом .

ВаренЯки ........................................... 310 ....175
Палітра домашніх вареників з куркою, печерицями та 
моцарелою. Подаємо з зеленим маслом, цибулевим 
кранчем та сметаною.

             мачанки та соси
Сливовий .............................................50 .... 35

BBQ .......................................................50 .... 35

Підкопчений карі ...............................50 .... 35

Рожевий ..............................................50 .... 35

Помідоровий пікантний .....................50 .... 35

 

 

Смакувало?
Готуй дома страви від Кумпеля
Замовляй на: kumpel.in.ua

. С . А . Л . А . Т . К . И .
Салатка «Язикатий Ясько» ............. 275 .. 184

Заправлені вершковим сосом: яловичий 
язик, відварений в ароматних травах, свіжі 
томати, перець гриль, квасоля Ясьок, сир 
твердий, яйця перепелині, маринована 
синя цибуля та хрусткі корнішони.

Зелена салатка з грінками  ............ 230 .. 165
Печеною куркою, смаженим копченим беконом 
та витриманим сиром. Подається теплою.

Бадьора помідора ............................ 240 .. 129
Три види соковитих запашних помідорів, сир фета, 
фіолетова солодка цибуля, базилік, ароматна олія.

Салатка «Мізерія львівська» ......... 220 .. 107
З домашнім кисломолочним сиром, свіжими 
томатами, огірками, редискою та зеленою 
цибулькою. Заправлений сметаною.

Салатка «Гостини в Капустини»..... 220 .... 97
З молодою капустою, духмяною олією 
та кедровими горішками.

 ДЕлІКАТЕСИ	гАРячІ
“Азійський сервус” ..........................6/шт .. 129

Курячі крила в соєвій глазурі. 

“Гостро накрило” .............................6/шт .. 129 
Моцні курячі крила.

“Баффало втрафило” .......................6/шт .. 129 
Курячі крильця Баффало у томатній глазурі

Сирні нагетси .................................... 175 .. 169
Вершковий сир у поєднанні із фетою та моцарелою 
в хрумкій паніровці зі смородиновим соусом.

Цибулеві кільця
та бараболі-човники ..................120/75/50 .. 133

З рожевим сосом.

ЗУПИ ТА ЮШКИ
 

Правдивий галицький борщ ... 300/20/70 .. 125
Червоний борщ з свинним ребром, копченою 
сливою, сметаною та пампушками.

Юшка з сушених білих грибів ......... 300 .. 114
З литим тістом

Флячки  .............................................. 300 .. 128
Волові рубці, приготовані за традиційним 
галицьким переписом

Гуляшова зупа з телятиною ............ 400 .. 138
Зупа з телятиною, паприкою,помідорами та галушками 

Чесна часникова зупа ................. 250/50 .. 156
Подається в буханці хліба з стружкою в’яленої шинки.

ШПІЦОВЕ НА ДЕСЕРТ
Львівський сирник ....................... 150/30 .. 130

Ніжний домашній сирник з родзинками у 
шоколадній глазурі. Подаємо з смородиновим соусом

Захер треба ................................... 115/30 .. 157
Класичний  віденський шоколодний торт, 
який готується у Львові з ХІХ століття та 
ідеально смакує до філіжанки кави.

Пристрасть Наполеона ................ 120/50 .. 155
Легкий тортик із листових коржів 
та ніжного заварного крему.

Андрути пані Зосі ...........................80/50 .... 92
Традиційний львівський шоколадно-
горіховий вафельний торт. 

Львівські цьомки ..................... 150/50/30 .... 97
Правдиві льоди з солодкою полуничною поливкою.

Сет “Шпіцове по-Галицьки ................240 .. 260
Традиційні львівські десерти: Андрути пані 

Зосі, Захер треба, Пристрасть Наполеона.

ПИВО	ПляшКОВЕ
Світле  ......................ABV:4,2%, IBU: 21, ОG:12,2%  ...............0,33l ..... 60
Пшеничне ................ABV:4,5%, IBU:11, ОG:13% .....................0,33l .......60
Bronze Ale  ...............ABV: 5,6 %, IBU: 17, ОG 17% .................0,33l ..... 60
Golden Ale ................ABV:6,2%, IBU:24, OG:16% .....................0,33l .......60

ПРИхОПИ	лІТРОВЕ	з	СОбОЮ	 
Світле .......................ABV:4,2, IBU: 21, ОG:12,2% .................... 1L ... 102
Пшеничне ................ABV:4,5%, IBU:11, ОG:13% ........................1L .....102
Bronze Ale  ...............ABV: 5,6 %, IBU: 17, ОG 17% ................... 1L ... 108
Golden Ale ................ABV:6,2%, IBU:24, OG:16% ........................1L .....108
 

хОлОДНІ	НАПОЇ
Узвар  ................................................. 1л  105

Узвар  ............................................ 0,25л ... 29

Соки Сандора в асортименті  .......... 1л  112

Соки Сандора в асортименті  ..... 0,25л ... 35

Квас  ............................................... 0,5л ... 47

Карпатська Джерельна ................ 0,5л ... 60

Borjomi ............................................ 0,5л ... 80

Pepsi .............................................. 0,33л ... 45

Тонік «Evervess» (скло)  ............ 0,25л ... 45

                   лИМОНАДИ
Лимонад манго-груша  ............... 0,33л ... 89

Лимонад грейпфрутовий  ........... 0,33л ... 89

Лимонад “Лавандові поля”  ....... 0,33л ... 89 
*Вихід усіх лимонадів вказано з урахуванням льоду.

 

                  
гАРячІ	НАПОЇ

Еспресо  ...................................................... 45

Капучіно  .................................................... 60

Хот Лате ...................................................... 65

Айс Лате...................................................... 65

По-американськи  ..................................... 45

Флет вайт  ................................................... 80

Чай листовий...............................................75

ДО	КАВИ
Молоко ........................................70 мл. .... 25

Мед .............................................. 15 гр. .....25    

Твоя пивна ресторація

  Кумпель 

  на ринку
м.Львів, пл.Ринок, 18 
Тел.: +38 068 828 22 22


