
Kam v Kyjevě na jídlo? 
 

Jídlo je přirozená součást našeho života a na Ukrajině jídlo vyloženě milují. Jen v samotném Kyjevě se nachází nespočet 

restaurací, a to od mezinárodních řetězců jako KFC, McDonald’s, až po klasické restaurace s ukrajinskou/světovou 

kuchyní a pouličními stánky s výbornou kávou konče. V Kyjevě je samozřejmě plno vyhlášených restaurací a při delším 

pobytu si jistě každý najde tu svou oblíbenou, nicméně zkuste se podívat na naše tipy ověřených a snadno dostupných 

podniků. Jejich návštěvou určitě chybu neuděláte. 

 

Puzata Hata 
 

Síť restaurací s kvalitní domácí ukrajinskou kuchyní. Vynikající příležitost, jak levně 

ochutnat místní jídlo. Puzatu najdete v největších ukrajinských městech a jen v Kyjevě jich 

je 25, takže nebudete mít problém ji najít. Rozhodně doporučujeme navštívit. Lze platit 

platební kartou i mobilem. 

Internetové stránky:  http://www.puzatahata.ua/ 

 

 

Domino's Pizza 
 

Největší prodejce pizzy na světě má své restaurace i v Kyjevě. Pizzu si lze přes internetové 

stránky objednat i na hotel a konkrétní pokoj. Lze platit platební kartou i mobilem. 

Internetové stránky:  https://dominos.ua/en/kyiv/ 

 

 

Sushiya 
 

Co takhle vyzkoušet i něco netradičního? V Kyjevě je spousta restaurací s japonskou kuchyní a 

nutno podotknout, že ji Ukrajinci umí hodně dobře. Jedním z vyhlášených řetězců je i Sushiya, 

která má v Kyjevě 35 poboček. Lze platit platební kartou i mobilem. 

Internetové stránky: https://sushiya.ua/en/ 

 

MAMA MAHAHA 
 

Příjemná restaurace s tradiční gruzínskou kuchyní. Najdete ji u hlavní vlakové stanice (mapa). 

Lze platit platební kartou i mobilem. 

Internetové stránky: http://mamamanana.com.ua/   

http://www.puzatahata.ua/
https://dominos.ua/en/kyiv/
https://sushiya.ua/en/
https://goo.gl/maps/LVwm5FmNnGhssttU7
http://mamamanana.com.ua/


 

 

 

Lviv Handmade Chocolate 
 

Na Ukrajině vyhlášená síť cukráren, která pochází ze Lvova. Své pobočky má i v Kyjevě a 

pokud jste na sladké, tak tady se budete cítit jako v ráji. Určitě doporučujeme navštívit i 

pokud sladké moc nemusíte… jejich káva je taky vyhlášená. Lze platit platební kartou i 

mobilem. 

Internetové stránky: https://www.chocolate.lviv.ua/ 

 

 

Roshen 
Roshen je tradiční výrobce čokolády, bonbónů, dortíku…, kterého založil bývalí ukrajinský 

prezident Petro Porošenko. Své podnikové prodejny má po celé Ukrajině a samozřejmě i v 

Kyjevě. Pokud si budete chtít něco z Ukrajiny dovést, určitě se zastavte i sem. Lze platit 

platební kartou i mobilem. 

Internetové stránky: https://roshen.com/ 
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