ЗАМОВЛЕННЯ
З 12:00 ДО 20:00
+38 068 998 99 94

РЕСТОРАН - ПИВОВАРНЯ «КУМПЕЛЬ»
ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ
Назва страви
Слабосолений оселедець
з «німецьким» салатом

Вихід
100/150/60

Ціна
91

Бочкові соління

500/30

94

Кумпельова м’ясна тареля
Сири до кольору, до вибору

250/50
210/75

205
189

В’ялене м’ясо

140/20

159

230/10

139

Салатка помідорова з фетою

250

93

Тепла салатка зі смаженою
свинною вирізкою

220

106

Фірмові кумпельові вушка

150/50

95

Цибулеві кільця і бараболі

120/75/50

98

Курячі крильця фаршировані,
смажені та копчені

220/50

117

Пательня смажених пирогів
зі шкварками

150/30

53

Подається з теплим чорним хлібом

Квашені помідори, огірки, мариновані
гострі перчики, крижавки

Традиційні та крафтові сири від фермерських господарств
Сиров’ялені шийка, полядвиця, бастурма, хамон.
Подається з соленими паличками

САЛАТИ
Зелена салатка з грінками

Печеною куркою, смаженим копченим беконом
та витриманим сиром. Подається теплою
Цибулею, огірком, оливковою олією, бальзамічним
оцтом, кедровими горішками

Подаєтся з медовими баклажанами, грінками,
помідорами чері, кропом та кунжутом

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ
З рожевим соусом
З рожевим соусом

З сирним соусом

З картоплею та сиром

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ
Назва страви
Бігус

Вихід
300/100

Ціна
119

Карпатський банош

300/30/50

104

Карпатський банош

300/150/50

109

Капуста тушкована зі свининою, телятиною, копченостями,
білими грибами зі скибочками печеної картоплі
Кукурудзяна каша, варена на сметані.Подається
зі шкварками, хрустким копченим беконом та бринзою
з мачкою з білих сушених грибів та бринзою

ПЕРШІ СТРАВИ
Галицький борщок з млинцем

300/90

66

Флячки

300/10

85

300

89

75/250

94

500

198

150/120

247

200/200

202

100/50/150/100

203

Питний борщок, заправлений сметаною.
Подається з м’ясним млинцем

Волові рубці, приготовані за традиційним галицьким переписом

Юшка з сушених білих грибів
З домашніми яєчними лазанками

Гуляшова зупа з телятиною

Зупа з телятиною, паприкою та помідорами та галушками

СТРАВИ З РИБИ
Окунь в сметані запечений

Філе морського окуня в сметанковому соусі зі смаженою
картоплею, цибулею та помідорами під сирною скоринкою

Форель запечена з тим’яном
Подається з грильованими овочами

СТРАВИ З М’ЯСА
Віденська шніцеляка

Биток з телятини, смажений в білому хлібі
зі скибочками печеної картоплі та маринадами

Смажена свинна вирізка
під сирним соусом

Подається з печеними овочами та картопляними скибочками

Грильована карківка

180/75/50

155

700

275

170/100/150/75

160

170/75/50

150

Подається з печеними овочами та соусом з копченого перцю

Голонка вуджена

Копчена свиняча нога засмажена в пиві

СТРАВИ З ПТИЦІ
Пульпетка з м’яса

З сирно-шпинатною начинкою. Подаєтся з картопляним
пюре з тим’яном, а соусом з лісових грибів та печеними овочами

Індик з ронделя

Подається з печеними овочами та гострим соусом

КОВБАСКИ
Назва страви
Ковбаска шпікачка

Вихід
100

Ціна
76

Ковбаска індича

100

66

Байдерка

100

61

Ковбаска паприкова

100

70

Куряча смажена

100

55

200/120/50/50

109

800/50

430

Торт Захер

100/50

83

Андрути

100/30

74

Торт «Львівський»

120/10

105

100/100

78

300
200

75
40

50
50
50
50
120

22
24
22
56
16

0,5 л
0,5 л
0,5 л
0,3л

40
40
40
35

Соковита ковбаска з телятини та свинини
Ніжна ковбаска з м’яса індика з ароматом копченостей
Класична галицька ковбаска до пива зі свинини
Ковбаска з телятини, свинини та птиці
Ковбаска, начинена курячим філе та зеленим маслом

Кишка зі шкварками

Кров’яна ковбаса з гречкою. Подається на пательні
з бульбянкою, шкварками, смаженою цибулею та сосом з хрону

Метрова ковбаса

Подається з гострим соусом

ДЕСЕРТИ
Класичний віденський шоколадний торт,
який готується у Львові з XΙX століття
Традиційний львівський вафельний торт трьома
шматками: з шоколадом, з чорною смородиною і кокосовий
Легуміна з грецькими горіхами, бізе та кавовим
кремом для правдивого гурмана

Додатково можна замовити:
Скибочки печеної
картоплі з маринадами
Печені овочі
Маринована синя капуста

Соуси та намазанки
З копченого перцю
Соус сирний
Соус гірчичний гострий
Смалець з тушонкою

Хліб

Напої

Поляна Квасова (скло)
«Трускавецька» слабогазована скло)
«Трускавецька» негазована (скло)
Pepsi (скло)

