
COSMOPOLITE. РЕСТОРАН-БРОВАРНЯ



КОНЦЕПЦІЯ

Cosmopolite — унікальне місце, що поєднує класичний ресторан
і броварню.

Кияни і гості міста упродовж більше 6 років збираються у 
просторих залах ресторану, оцінюючи креативність кухарів 

і майстерність пивоварів, хворіють за улюблені клуби, 
заряджаються виступами популярних київських бендів.

Cosmopolite — місце для вільного спілкування.

150 місць 15
ТИС.

літрів пива — щомісячний обсяг виробництва3 зали



КУХНЯ

Кухня ресторану з акцентом на гастрономічні традиції різних 
країн. Стейки, ковбаси та рулька, закуски до пива, м’ясні та 
рибні делікатеси — саме за це цінують Cosmopolite відвідувачі 
та ресторанні експерти.
Винна карта підібрана для максимальної відповідності меню 
ресторану. В одному місці зібрані найкращі вина з виноробень 
цілого світу.
У ресторані діє окрема десертна карта. Тістечка торти, цукерки 
ручної роботи, печиво, морозиво, виготовлене вручну, — усього 
понад 20 найменувань солодощів.

У дитячому меню Cosmopolite — великий вибір страв, 
улюблених малюками. Яскраве та барвисте меню вабить 
дитячий погляд.
Для гостей готелю та киян з 8.00 до 11.00 у ресторані 
Cosmopolite діє меню сніданків a-la Carte.
Cosmopolite — ресторан-броварня. Тут в нон-стоп форматі 
варять 4 сорти пінного напою, еталонні в країнах Європи, 
де традиції пивоваріння налічують вже не одну сотню років:  
Світле, Пшеничне, Ель, Стаут.



ІНТЕР’ЄР

У інтер’єр Cosmopolite гармонійно вписалися великі хромовані 
чани пивоварні — гості ресторану наживо, через скляну 
перегородку, бачать процес приготування пива, яке піниться в 
їхніх келихах. Масивні дубові столи, м’які дивани, зручні стільці і 
неяскраве освітлення створюють відповідну атмосферу.

Сцена призначена для виступів лайв-бендів: без музики 
складно представити справжній паб. Величезний проекційний 
екран і декілька HD-панелей транслюють футбол: в дні знакових 
матчів Cosmopolite повністю заповнений уболівальниками.

Другий поверх ресторану Cosmopolite по духу протилежний 
до великого залу першого поверху. Тут панує аура романтики, 
призначаються побачення, ведуться розмови про ніжні почуття.



ІНТЕР’ЄР



ВІДКРИТА ТЕРАСА

Відкрита тераса з басейном ідеально підходить для літніх pre-
party і cocktail party. 

Лайв-музика — лаунж або джаз, гітарні імпровізації або класичні 
композиції — супроводжують гарячу сієсту у форматі open-air. 



ВІДКРИТА ТЕРАСА



ВІДКРИТА ТЕРАСА

Сніданки з 8 до 11 ранку 
Ланчі з 12 до 15 дня 
Унікальний дизайн

Відкрита тераса Cosmopolite працює у теплу пору року. 
Розташована біля ресторану Cosmopolite, тераса обладнана 
яскравими італійськими меблями. Ідеальна для відпочинку у 
серці Києва протягом цілого дня.



ОРГАНІЗАЦІЯ УРОЧИСТОСТЕЙ

Весілля або ювілей, гала-вечеря або весела вечірка, ділова 
зустріч або дружні посиденьки в неформальній обстановці —      
ми організовували будь-які заходи не один десяток разів.

Незалежно від формату івенту, команда Космополіта реалізує 
його на «відмінно», користуючись величезним досвідом і 
безліччю свіжих ідей!



Наш головний пивовар проведе захоплюючу екскурсію 
броварнею, розкаже про всі етапи виробництва хмільного 
напою за ексклюзивною технологією, повідає цікаві факти про 
пивні традиції світу. 

А ви зможете продегустувати всі чотири сорти пива, що 
виробляється у Cosmopolite, та придбати декілька пляшечок, 
щоб отримати насолоду і вдома.

ЕКСКУРСІЙНА ПРОГРАМА ТА ДЕГУСТАЦІЯ ПИВА



COSMOPOLITE RESTAURANT AND BREWERY
М. КИЇВ

ВУЛ. В. ГЕТЬМАНА, 6

ТЕЛ. +38(044) 205-35-25


