
КАТАЛОГ 
ПРОДУКЦІЇ



УМАНСЬКЕ



50л 1л 0,5л

УМАНСЬКЕ 
МЕДОВЕ

Світле, фільтроване «Уманське 
Медове» – ідеально збалансоване 
пиво з характерним квітковим 
ароматом та медовим смаком, 
що залишає приємне враження. 
При виготовленні використовується 
натуральний мед з власних пасік. 

Склад: вода, солод, 
мед натуральний, хміль.

Вміст спирту 6,5 % об. 

Масова частка сухих 
речовин у початковому 
суслі 15,0 %

Гіркота: 11 IBUs

Термін придатності: 
0,5л — 120 днів        
1л — 90 днів        
50л — 45 днів

Рекомендовано зберігати 
у темному приміщенні 
при температурі 
+5˚С — +20˚С.



0,5л50л 1л

УМАНСЬКЕ 
ПШЕНИЧНЕ

Пиво «Уманське Пшеничне» світле, 
фільтроване. Вишукане пшеничне 
пиво з яскраво вираженим хлібним 
смаком. Загалом, має виразний, 
свіжий смак, а зернова солодкість 
та легка кислинка напою залишають 
приємний післясмак, хмельова 
гіркота непомітна. 

Склад: вода, солод, 
хміль.

Вміст спирту 4,4 % об. 

Масова частка сухих 
речовин у початковому 
суслі 11,0 %

Гіркота: 9 IBUs

Термін придатності: 
0,5л — 120 днів        
1л — 90 днів        
50л — 45 днів

Рекомендовано зберігати 
у темному приміщенні 
при температурі 
+5˚С — +20˚С.



0,5л50л

УМАНСЬКЕ 
ІМБИРНЕ

Світле, фільтроване пиво низового 
бродіння світло жовтого кольору,
з імбирно-фруктовим ароматом,  
має солодовий смак з нотками
імбиру. Для виготовлення 
використовується солод власного 
виробництва, ароматичний хміль, 
натуральний екстракт імбиру 
та м’яка пивоварна вода. 

Склад: вода, солод 
ячмінний світлий, 
екстракт імбиру, хміль.

Вміст спирту 4,5 % об. 

Масова частка сухих 
речовин у початковому 
суслі 10,0 %

Гіркота: 11 IBUs

Термін придатності: 

0,5л — 120 днів               
50л — 45 днів

Рекомендовано зберігати 
у темному приміщенні 
при температурі 
+5˚С — +20˚С.



1л

УМАНСЬКЕ 
ЛЕГКЕ

Солодовий легкий лагер 
світло-жовтого кольору 
з витонченим хмельовим ароматом 
та смаком. Для виготовлення 
використовується солод типу 
Pilsner, гіркий та ароматичний 
хміль німецької та американської 
селекції та м’яка пивоварна вода. 

Склад: вода, солод 
ячмінний світлий, хміль.

Вміст спирту 4,5 % об. 

Масова частка сухих 
речовин у початковому 
суслі 10,0 %

Гіркота: 15 IBUs

Термін придатності: 
       
1л — 90 днів        

Рекомендовано зберігати 
у темному приміщенні 
при температурі 
+5˚С — +20˚С.



50л 2л

УМАНСЬКЕ 
СПРАВЖНЄ

Легке світле пиво з ароматом 
збродженого солодового напою
та приємною хмелевою гіркотою. 
Чудово втамовує спрагу. Пиво
«Уманське Справжнє» має м’який 
і освіжаючий легкий смак.

Склад: вода, солод, 
хміль.

Вміст спирту 3,7 % об. 

Масова частка сухих 
речовин у початковому 
суслі 10,0 %

Гіркота: 11 IBUs

Термін придатності: 
       
2л — 90 днів        
50л — 20 днів

Рекомендовано зберігати 
у темному приміщенні 
при температурі 
+5˚С — +20˚С.



50л 30л 1л 0,5л

ЖИГУЛІВСЬКЕ

Класичний сорт пива. Ми перша 
в Україні пивоварня, яка відновила 
рецептуру цього пива. Пиво 
янтарного кольору із компактною, 
доволі стійкою піною. 
Для «Жигулівського» характерний 
ностальгічний та виразний смак. 
У напої відмінно відчувається солод, 
який супроводжується легкою 
гірчинкою. 

Склад: вода, солод, 
хміль.

Вміст спирту 4,5 % об. 

Масова частка сухих 
речовин у початковому 
суслі 11,0 %

Гіркота: 11 IBUs

Термін придатності: 
0,5л — 120 днів 
1л — 90 днів 
30л — 45 днів 
50л — 45 днів

Рекомендовано зберігати 
у темному приміщенні 
при температурі 
+5˚С — +20˚С.



WAISSBURG 



50л 30л 1л 0,5л 0,33л

WAISSBURG 
LAGER

Пиво солом’яного кольору зі стійкою 
піною. У ароматі домінує виражена 
зернова солодкість. Смак із легкими 
фруктовими відтінками, а післясмак 
відрізняється благородною хмельовою 
гіркотою. Напій зварений за 
рецептурою німкені Сандри Торманн, 
згідно Баварського закону «Про 
чистоту пива» з використанням 
німецького хмелю. 

Склад: вода, солод, 
хміль.

Вміст спирту 4,7 % об. 

Масова частка сухих 
речовин у початковому 
суслі 11,0 %Гіркота: 11 IBUs

Термін придатності: 
0,33л — 120 діб 
0,5л — 120 діб 
1л — 90 діб
30л — 45 діб
50л — 45 діб

Рекомендовано зберігати 
у темному приміщенні 
при температурі 
+5˚С — +20˚С.



Масова частка сухих 
речовин у початковому 
суслі 11,5 %

Гіркота: 10 IBUs

50л 30л 1л 0,5л

WAISSBURG 
BLANCHE

Пиво світло-солом’яного кольору, 
з додаванням коріандру, що надає
напою пряний та фруктовий 
аромат. Має надзвичайно стійку 
піну. У післясмаку — карамельна 
солодкість. Це один з найбільш 
м’яких і не гірких сортів пива, який 
користується великою популярністю
у споживачів.

Склад: вода, солод, 
хміль, коріандр.

Вміст спирту 4,7 % об. 

Термін придатності: 
0,5л — 90 діб 
1л — 90 діб 
30л — 45 діб 
50л — 45 діб

Рекомендовано зберігати 
у темному приміщенні 
при температурі 
+5˚С — +20˚С.



50л 0,5л

WAISSBURG 
HOP

Світле, фільтроване пиво низового 
бродіння золотистого кольору, 
з використання трьох видів 
німецького хмелю. Має чистий 
солодовий характер, яскраво 
виражену хмельову гіркоту 
та трав’янисто-квітковий відтінок. 

Склад: вода, солод, 
хміль.

Вміст спирту 4,5 % об. 

Масова частка сухих 
речовин у початковому 
суслі 11,0 %

Гіркота: 12 IBUs

Термін придатності: 

0,5л — 120 днів               
50л — 45 днів

Рекомендовано зберігати 
у темному приміщенні 
при температурі 
+5˚С — +20˚С.



0,5л

WAISSBURG 
NO ALCOHOL

Безалкогольне пиво, що має свіжий 
солодовий смак, який гармонійно 
поєднаний із тонкою хмелевою 
гіркотою та майже не містить 
алкоголю.Сподобається всім, хто 
з будь-якої причини не може 
вживати алкогольні напої, проте 
дуже полюбляє пиво. 

Склад: вода, солод, 
хміль.

Вміст спирту не більше 
0,45 % об. (менше, ніж 
у квасі)

Масова частка сухих 
речовин у початковому 
суслі 7,0 %

Гіркота: 16 IBUs

Термін придатності: 

0,5л — 120 днів        

Рекомендовано зберігати 
у темному приміщенні 
при температурі 
+5˚С — +20˚С.



СОФІЇВСЬКЕ



30л50л 0,33л

СОФІЇВСЬКЕ 
ALE BLONDE

Світле, нефільтроване пиво верхового 
бродіння. Має делікатний солодовий 
смак та ледь помітний дотик гіркоти 
з цитрусовими нотками. 
Напій утворює стійку піну красивого 
кремового відтінку. Для виготовлення 
використовується відбірний солод, 
ароматичний німецький хміль, м’яка 
пивоварна вода та натуральна цедра 
апельсину.

Склад: вода, солод 
ячмінний світлий, солод 
пшеничний світлий, 
хміль, цедра апельсину.

Вміст спирту 4,5 % об. 

Масова частка сухих 
речовин у початковому 
суслі 11,5 %

Гіркота: 8 IBUs

Термін придатності: 
0,33л — 120 днів        
30л — 45 днів        
50л — 45 днів

Рекомендовано зберігати 
у темному приміщенні 
при температурі 
+5˚С — +20˚С.



30л50л 0,33л

СОФІЇВСЬКЕ 
ВИШНЯ МИГДАЛЬ

Пиво з вишуканим поєднанням 
смаку вишні та мигдалю. 
Для виготовлення використовується 
відбірний солод, ароматичний 
німецький хміль, м’яка пивоварна 
вода, натуральний концентрований 
сік вишні та екстракт мигдалю.

Склад: вода, солод 
ячмінний світлий, солод 
пшеничний, цукор,
хміль,регулятор 
кислотності лимонна 
кислота, натуральний
ароматизатор вишня 
та мигдаль, антиоксидант 
аскорбінова кислота.

Вміст спирту 4,0 % об. 

Масова частка сухих 
речовин у початковому 
суслі 11,5 %

Гіркота: 8 IBUs

Термін придатності: 
0,5л — 120 днів        
30л — 45 днів        
50л — 45 днів

Зберігати у темному місці 
при t +5˚С — +20˚С.



30л50л 0,33л

СОФІЇВСЬКЕ 
ЛАЙМ М’ЯТА

Пиво з приємним та освіжаючим 
присмаком лайма та м’яти. 
Для виготовлення використовується 
відбірний солод, ароматичний 
німецький хміль, м’яка пивоварна 
вода, натуральні екстракти лайма 
та м’яти.

Склад:  вода, солод 
ячмінний світлий, солод 
пшеничний світлий,
цукор хміль,регулятор 
кислотності лимонна 
кислота, натуральний
ароматизатор лайма 
та м’яти, антиоксидант 
аскорбінова кислота.

Вміст спирту 4,5% об. 

Масова частка сухих 
речовин у початковому 
суслі 11,5 %

Гіркота: 8 IBUs

Термін придатності: 
0,5л — 120 днів        
30л — 45 днів        
50л — 45 днів

Зберігати у темному місці 
при t +5˚С — +20˚С.



30л50л 0,33л

СОФІЇВСЬКЕ 
ЧОРНА 

СМОРОДИНА

Пиво з делікатним солодовим 
смаком та виразним присмаком 
чорної смородини. 
Для виготовлення використовується 
відбірний солод, ароматичний 
німецький хміль, м’яка 
пивоварна вода та натуральний 
концентрований сік чорної 
смородини.

Склад:  вода, солод ячмінний 
світлий, солод пшеничний 
світлий, цукор, хміль, соки 
вишні та чорної смородини 
концентровані, регулятор 
кислотності лимонна кислота, 
натуральний ароматизатор 
чорної смородини, 
антиоксидант аскорбінова 
кислота.

Вміст спирту 4,5% об. 

Масова частка сухих 
речовин у початковому 
суслі 11,5 %

Гіркота: 8 IBUs

Термін придатності: 
0,5л — 120 днів        
30л — 45 днів        
50л — 45 днів

Зберігати у темному місці 
при t +5˚С — +20˚С.



CIDER



Склад:  вода, сік яблучний 
концентрований 
відновлений, цукор, 
натуральна ароматична 
речовина «Яблуко», 
лимонна кислота, 
антиоксидант 
метабісульфіт калію.

Вміст спирту 6,0% об. 

Термін придатності: 

0,5л — 180 днів 
50л — 45 днів

Зберігати у темному місці 
при t +5˚С — +20˚С.

50л 0,5л

CIDER 
«GOLDEN APPLE»

Cолодкий яблучний сидр. 
Створений за рахунок натурального
збродженого яблучного соку 
та використання купажів
середньостиглих сортів українських 
яблук. В міру газований, має 
приємний післясмак соковитого 
яблука.

Вміст цукру 6,0-8,0 % мас.



Склад:  вода, сік яблучний 
концентрований 
відновлений, цукор, сік
вишні концентрований, 
натуральна ароматична 
речовина «Вишня»,
сік чорної моркви 
концентрований, лимонна 
кислота, антиоксидант
метабісульфіт калію.

Вміст спирту 6,0% об. 

Термін придатності: 

0,5л — 180 днів 
50л — 45 днів

Зберігати у темному місці 
при t +5˚С — +20˚С.

Вміст цукру 6,0-8,0 % мас.

50л 0,5л

CIDER 
«GOLDEN CHERRY»

Сидр, виготовлений шляхом 
додавання високоякісного 
вишневого соку, поєднує у собі 
насиченість вишні та яблучний 
післясмак.



Склад:  вода, сік яблучний 
концентрований 
відновлений, цукор,
екстракт «Лимон», лимонна 
кислота, антиоксидант 
метабісульфіт калію.

Вміст спирту 6,0% об. 

Термін придатності: 

0,5л — 180 днів 
50л — 45 днів

Зберігати у темному місці 
при t +5˚С — +20˚С.

Вміст цукру 6,0-8,0 % мас.

50л 0,5л

CIDER 
«GOLDEN LEMON»

Витончений напій, виготовлений 
шляхом натурального бродіння
яблучного соку з додаванням 
натурального лимонного 
екстракту, що надає сидру 
надзвичайної цитрусової свіжості.



Склад:  вода, сік грушевий 
концентрований 
відновлений, цукор,
натуральна ароматична 
речовина «Груша», лимонна 
кислота, антиоксидант 
метабісульфіт калію.

Вміст спирту 6,0% об. 

Термін придатності: 

0,5л — 180 днів 
50л — 45 днів

Зберігати у темному місці 
при t +5˚С — +20˚С.

Вміст цукру 6,0-8,0 % мас.

50л 0,5л

CIDER 
«GOLDEN PERRY»

Витончений напій, виготовлений 
шляхом натурального бродіння
яблучного соку з додаванням 
натурального лимонного 
екстракту, що надає сидру 
надзвичайної цитрусової свіжості.



УМАНСЬКИЙ 
ЛИМОНАД



Масова частка сухих 
речовин 10,4 %

50л 1,5л 0,5л

УМАНСЬКИЙ 
ЛИМОНАД

КЛАСИЧНИЙ

Склад: вода, цукор, 
ароматизатор харчовий 
«Композиція для купажу
напою «Лимонад», 
лимонна кислота, барвник 
натуральний цукровий
колер, консервант 
бензонат натрію.

Термін придатності: 
0,33л скло — 120 днів 
0,5л скло — 120 днів 
0,5л ПЕТ — 180 днів
1,5л — 90 днів 
50л — 45 днів

Рекомендовано зберігати 
у темному приміщенні 
при температурі 
+5˚С — +20˚С.

Напій безалкогольний 
сильногазований, виготовлений 
лише з чистої води, цукру, 
композиції «Лимонад» 
та натурального барвника.  
Без замінників цукру, штучних 
барвників а підсолоджувачів. 

0,5л 0,33л



Масова частка сухих 
речовин 10,2 %

50л 1,5л 0,5л 0,33л

УМАНСЬКИЙ 
ЛИМОНАД

ЯБЛУКО

Склад: вода, цукор, сік 
яблучний концентрований 
відновлений (вміст соку 
в готовому напої 5,0%), 
натуральна ароматична 
речовина «Яблуко», 
лимонна кислота, 
антиоксидант аскорбінова 
кислота, консервант 
бензонат натрію.

Термін придатності: 
0,33л — 120 днів 
0,5л  — 120 днів 
1,5л — 90 днів
50л — 45 днів

Рекомендовано зберігати 
у темному приміщенні 
при температурі 
+5˚С — +20˚С.

Напій безалкогольний 
соковмісний, сильногазований, 
з додаванням яблучного соку. 
Має приємний освіжаючий смак 
та аромат спілих яблук.
Виготовляється зі спеціально 
очищеної артезіанської води, 
цукру та яблучного соку. 



Масова частка сухих 
речовин 10,0 %

50л 1,5л 0,5л

УМАНСЬКИЙ 
ЛИМОНАД

МОХІТО

Склад: вода підготовлена, 
цукор білий, регулятор 
кислотності лимонна 
кислота, натуральний 
ароматизатор «Лайм», 
натуральний ароматизатор 
«М’ята», сік лайма 
концентрований (вміст соку 
в готовому напої 0,9%), 
натуральний харчовий 
барвник «Екстракт 
хлорофілу», консервант 
бензоат натрію.

Термін придатності: 
0,5л  — 120 днів 
1,5л — 90 днів
50л — 45 днів

Рекомендовано зберігати 
у темному приміщенні 
при температурі 
+5˚С — +20˚С.

Напій безалкогольний 
сильногазований. «Уманський 
лимонад» зі смаком мохіто — 
чудове поєднання соковитого 
лайма та духмяної м’яти! 
Виготовляється з додаванням 
натурального екстракту лайму
та м’яти. Найкраще смакує 
охолодженим.



50л 1,5л 0,5л

Масова частка сухих 
речовин 10,2 %

УМАНСЬКИЙ 
ЛИМОНАД

КОЛА

Склад: вода підготовлена, 
цукор білий, композиція 
«кола», (барвник
натуральний цукровий 
колер, стабілізатор 
гуміарабік, натуральний
ароматизатор), 
регулятор кислотності 
ортофосфорна кислота, 
консервант бензонат 
натрію.

Термін придатності: 
0,5л  — 120 днів 
1,5л — 90 днів
50л — 45 днів

Рекомендовано зберігати 
у темному приміщенні 
при температурі 
+5˚С — +20˚С.

Напій безалкогольний 
сильногазований. Виготовлений 
без додавання кофеїну 
та аспартаму (без замінників 
цукру). Чудова українська 
альтернатива популярного 
напою. 



УМАНСЬКИЙ
КВАС



50л 1л

КВАС 
УМАНСЬКИЙ

ТРАДИЦІЙНИЙ

Виготовлений за оновленим 
рецептом з солоду, води, цукру,
концентрату квасного сусла 
та спеціальної раси дріжджів. 
Напій має виражений смак хлібної 
скоринки з приємним 
кисло-солодким присмаком. 

Склад: вода, цукор, 
солод ячмінний світлий, 
концентрат квасного
сусла (борошно житнє, 
солод житній, солод 
ячмінний), регулятор
кислотності молочна 
кислота.

Вміст спирту не більше 
1,2% об.

Масова частка сухих 
речовин 6,8 %

Термін придатності: 

1л — 90 днів 
50л – 45 днів

Рекомендовано зберігати 
у темному приміщенні 
при температурі 
+5˚С — +20˚С.


