справжнє крафтове
пиво
з 2012 року

Ціни вказані станом на 26 жовтня2018 р.
Світлини носять рекламний характер
та можуть дещо відрізнятись візуально
від оригіналу.
У зв'язку з підвищенням акцизів,
знижка на алкоголь не надається.

НАД МЕНЮ ПРАЦЮВали:
фотограф – Ігор Редька
дизайнер Мережі – Шаблiй Іван
старший бармен – Ігор Копняк
директор Пивоварної ресторації
«Ковчег» – Вікторія Савулій

*З питань співпраці звертайтеся за адресою:
marketing@samogon.org

ЯК СТАТИ УЧАСНИКОМ КЛУБУ
Кожен Гість Пивоварної ресторації "Ковчег" апріорі
може з першого ж візиту стати кандидатом для
вступу у ковчегівський Клуб любителів пива.
Для цього необхідно замовити одним чеком 7л
Нашого пива та заповнити після цього заявну анкету
кандидата. Людині видається тимчасова
накопичувальна карта (наша стандартна карточка),
на яку з цього часу буде зараховуватися спожитий
пивний літраж. Коли Кандидат досягне першого рангу
в 50 літрів - він офіційно зараховується до Клубу.

РАНГ 1 "ПИВОЛЮБ"
– ВИПИТО 200л Нашого пива
(термін для виконання умови - 6 місяців)
Іменний пивний кухоль з нанесенням імені Гостя
та лого закладу об'ємом 1л (вручається
заповненим). Надалі пиво для привілейованого
Гостя подається виключно у цьому бокалі і
зберігається у спеціально відведеному місці.

РАНГ 2 "ПИВОман"
– ВИПИТО наступних 350л Нашого пива
(термін для виконання умови - 6 місяців)
Іменний пивний кухоль для ДРУГА з нанесенням його
імені та лого закладу об'ємом 1л (вручається у якості
сюрпризу, заповненим + подається після
заповненого іменного бокалу першого учасника).

РАНГ 3 "ПИВний гуру"
– ВИПИТО наступних 500л Нашого пива
(термін для виконання умови - 6 місяців)
Тимчасова картка вилучається та видається Іменна
бонусна картка на 15% (бонуси нараховуються
з пива) + вручається із заповненим іменним кухлем.
Також, "ПИВНИЙ ГУРУ" першочергово отримує
особисті запрошення на всі спеціальні заходи, що
проводяться Ковчегом (такі, як День народження
закладу, Фестивалі, Тематичні свята і т. д.)
Ну і звичайно – пріорітетне право на отримання
кращого столика!

НАШЕ ПИВО
Слава Україні............................0,3/0,5/1л...24/28/51грн
Наше пшеничне....................0,3/0,5/1л...26/33/58грн
Наше темне.............................0,3/0,5/1л...26/33/58грн
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Справжнім поціновувачам НАШОГО ПИВА
з інших міст України ми пропонуємо нову
опцію - доставка пива у будь-яку точку
України, де є відділення *Нової пошти.
Для оформлення замовлення звертайтеся
до нас, і ми відправимо НАШЕ ПИВО
у найкоротші терміни.

ПИвна вежа

НАше пиво

Слава Україні.......................................................3л...138грн
Наше пшеничне................................................3л...162грн
Наше темне........................................................3л...162грн

Слава Україні..........................................................1л...51грн
Наше пшеничне..................................................1л...58грн
Наше темне...........................................................1л...58грн

Історія створення
патріотичного пива
«СЛАВА УКРАЇНІ»
Одного разу до рук пана Михайла,
Господаря мережі колоритних закладів
«САМоГОНна ресторація», потрапили старовинні
кулінарні трактати. Серед них він віднайшов
давній рецепт забутого козацького пива...
Тут у нього і сяйнула думка: відтворити цей
напій, щоб сповна відчути, з яким же смаком
на устах і запалом в серці вершилось героїчне
минуле України...
Сьогодні мрія пана Михайла здійснилася.
Його дітище – Пивоварна ресторація «Ковчег» –
варить для наших гостей це пиво! А один з
перших його дегустаторів, турист з Чехії,
спробувавши нашого козацького
пива, захоплено вигукнув: «Слава Украйні!», –
на що наш Господар, поплескавши пивовара по
плечі, відповів з усмішкою та гордістю:
«Героям слава!»
Будьмо!

(0352) 519-555
(098) 352 22 22
samogon.org

*оплата доставки за рахунок замовника.

Справжнім поціновувачам НАШОЇ КАВИ з інших
міст України ми пропонуємо нову опцію доставка кави у будь-яку точку України,
де є відділення *Нової пошти.
Для оформлення замовлення звертайтеся
до нас, і ми відправимо НАШУ КАВУ
у найкоротші терміни:
*оплата доставки за рахунок замовника.

НАша кава
в зернах
без кофеїну..................................................250г...125грн
класична з кофеїном............................250г...125грн
арабіка/робуста 50/50.......................250г...110грн

мелена
без кофеїну..................................................200г...125грн
класична з кофеїном............................200г...125грн
арабіка/робуста 50/50......................200г...110грн
з лісовим горіхом....................................200г...155грн
з ваніллю.......................................................200г...120грн
з лимоном.....................................................200г...120грн

(0352) 519 • 555

(098) 352 22 22

samogon.org

безалкогольні напої
Соки в асортименті.........................0,3/0,5мл...20/25грн
Узвар ........................................................0,3/0,5мл...21/26грн
Наш квас
настояний на домашніх яблуках ........0,3/0,5/л...14/23/43грн
Джерельна......................................................................free
Pepsi..........................................................................0,3л...26грн
Боржомі................................................................0,33л...37грн
VODA.UA - фірмова
Очищена іонами срібла............................0,4л...32грн

фрЕШІ
Яблучний..............................................................0,2л...42грн
Морквяний..........................................................0,2л...36грн
Апельсиновий..................................................0,2л...49грн
Грейпфрутовий............................................0,2л...59грн

молочні напої
Молочний збитень:
– банановий..........................................400мл...61грн
– ягідний...................................................400мл...61грн
– карамельний....................................400мл...61грн
О’Какао з хмаринками............................220мл...29грн

білі вина

ГАРЯЧІ НАПОЇ
посезонно

Чай (подається з медом)
Обліпиховий....................................................400мл...34грн
Калиновий.........................................................400мл...34грн
з ароматними травами .......................400мл...34грн
з карпатськими ягодами.....................400мл...34грн
«Наша кава»
Рістрето .............................................................15мл...27грн
Еспресо ..................................................................30мл...27грн
Американо ..........................................................90мл...27грн
Капучіно .............................................................220мл...32грн
Флет Вайт......................................................220мл...36грн
Лате......................................................................250мл...35грн
Раф-Кава............................................................250мл...39грн
Кава по-ірландськи ..................................200мл...49грн

додатки до кави та чаю
Цитринка.............................................................скибка...4грн
Молочко.................................................................порція...6грн

100мл 1пл

Домашнє

(напівсолодке)............................................21грн

Алазанська Долина

(Ркацителі, напівсолодке)......................34грн

Ркацителі

(Ркацителі та Конделі, сухе).................31грн

Рислінг

(Рислінг, напівсухе)..................................53грн

Torrontes callia alta

(Торонтес 100%, сухе)............................43грн

Глінтвейн.........................................................................74грн
Какао з бренді...............................................................48грн

182грн
373грн
296грн

Sauvignon blanc marlborough sun
(Совіньйон блан 100%, сухе)....................73грн 507грн

рожеві вина
Shiraz rose callia alta

100мл 1пл

(Шираз, сухе)..............................................43грн

296грн

червоні вина
100мл 1пл

Домашнє

(напівсолодке)............................................21грн

Алазанська Долина

(Сапераві, напівсолодке)..........................42грн

Мукузані

(Сапераві, сухе)..........................................41грн

Каберне

ЗІГРІВАЮЧІ НАПОЇ

214грн

(Каберне совіньйон, сухе).........................51грн

Shiraz-malbec callia alta

(Шираз-мальбек, сухе)..............................43грн

Pinotage the grinder

(Пінотаж, 100%, сухе)..............................49грн

250грн
412грн
353грн
296грн
343грн

ігристі вина
Marengo сухе/н.сол................................1пл...154грн
Aznauri сухе/н.сол..................................1пл...182грн

вермут / бітер
Cinzano Bianco...............................................50мл...24грн
Campari................................................................50мл...32грн

текіла
Espolon..............................................................50мл...46грн

лікер
Jagermeister...................................................50мл...46грн
Carolans..............................................................50мл...52грн

ром
Appleton Estate.............................................50мл...43грн

НАЛИВКИ
Пивнуха кавова..............................................50мл...24грн
Обліпихова.........................................................50мл...24грн
Хреновуха...........................................................50мл...24грн
Лісова ягода......................................................50мл...24грн
Штекелівка.......................................................50мл...24грн
Помідорівка.......................................................50мл...24грн
Малинівка............................................................50мл...24грн

САМОГОН
Абрикосівка.......................................................50мл...32грн
Грушовиця..........................................................50мл...32грн
Вишнівка..............................................................50мл...32грн
Чача..........................................................................50мл...39грн

Горілка

бренді / коньяк

Green Day...........................................................50мл...25грн
Finlandia.............................................................50мл...40грн

Закарпатський..............................................50мл...38грн
Арагвелі................................................................50мл...42грн
Sarajishvili............................................................50мл...53грн

коктейлі
Спрітц

(Campari, тонік, біле н./сол. вино)........250мл...42грн

Нью-Йорк-сауер

(Wild Turkey, яєчний білок, цукровий сироп, лимонний
фреш, червоне н./сол. вино)....................130мл...56грн

Чінзано-роял

(Cinzano Bianco, тонік).................................180мл...38грн

ВІСКІ
Old Smuggler (Шотландія)......................50мл...34грн
Jimsher (Грузія)...............................................50мл...58грн
Wild Turkey (США).........................................50мл...62грн

