Valentines Day 2020

You can go to a restaurant on any given day, but the meal is much more tastier when it is a special occasion.
Valentine’s Day is definitely one of the better reasons for eating out and getting together in great company. Some will
spend this day with their loved one, and others with friends who share their love… of food! Here are a few suggestions
of some charming spots corresponding with the unique character of Valentine’s Day as well as a selection of
restaurants offering Valentine’s Day specials. Bon appetit

WALENTYNKI 2020
Walentynki w NIFTY No.20

Walentynki w NIFTY No. 20! 14 lutego zapraszamy na wyjątkową kolację z okazji zbliżających się
Walentynek. Nasz Szef Kuchni Sergiusz Hieronimczak przygotował na tę okazję specjalne menu, a
niepowtarzalny nastrój wieczoru dopełni muzyka na żyw (więcej....)

Kolacja walentynkowa w Restauracji RYNEK

Szukasz wyjątkowego pomysłu na świętowanie Walentynek? Pragniesz przygotować dla swojej
drugiej połówki coś nietuzinkowego? A może chcesz po prostu spędzić miły wieczór z ukochaną
osobą? Jeśli tak - zapraszamy do Restauracji Rynek! Zakochanym oferujemy 4 niezwykle
aromatyczne dania oraz karafkę wina na parę. Zadbamy także o romantyczną atmosferę i muzykę na
żywo. Dołożymy wszelkich starań, aby ten wieczór był niezapomniany! Kolację walentynkową
serwujemy 14.02 od 18:00. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji na późniejszą godzinę (więcej...)

Odwołujemy Walentynki - Reastauracja CUCINA

Odwołujemy Walentynki - 14 lutego w Restauracji Cucina będzie niestandardowo! Street foodowe
menu fantastyczna atmosfera, tańce przy kolorowych światłach i muzyka z lat 80 i 90. Zapraszamy w
godzinach 20:00 - 02:00. Welcome drink Strawberry Margarita. MENU - MIŁOSNY STREET FOOD (
czytaj wiecej...)

Kolacja Degustacyjna w restauracji Steak & Grill

Walentynki w restauracji Steak & Grill / Hotel Moderno**** w dniu 14.02.2020r., od godz: 19:00. W
programie MUZYKA NA ŻYWO - Monika Sieracka (Violinspiration Music) na skrzypcach
elektrycznych zaprezentuje utwory klasyczne i pop'owe. "Zapętlając" dźwięki stworzy cover'y
znanych i lubianych wykonawców. LIVE COOKING - Szef Kuchni Hotelu Moderno**** Maciej Piątek
tego wieczoru przygotuje kolację na oczach gości. Będzie to okazja podpatrzeć kulinarne sztuczki czy
też podpytać o detale tworzące tak wyjątkowe doznania smakowe (więcej...)

The Time of Love - zabawa taneczna z DJ-em!

Zapraszamy serdecznie na karnawałowo walentynkową zabawę taneczną z DJ-em czyli włoskie rytmy
w Twelve Cocktails. Mamy dla Was muzykę oraz menu wprost z gorącej Italii! #carnival
#valentinesday #danceparty Sobota 15 lutego. Start 20:00. Rezerwacje: b.warkocka@mlynska12.pl
Cena: 129 pln/ os. W cenie: welcome drink (więcej...)

HoteLOVE Walentynki w Andersii! Impreza taneczna

HoteLOVE Walentynki w Andersii! Taneczna impreza w pięknej sali Monte Carlo! W programie:
miłosny welcome drink, bufet z afrodyzjakami i specjałami Szefa Kuchni, napoje gorące (kawa,
herbata) i zimne (soki, woda), pyszne miłosne drinki i alkohole w specjalnych cenach, zabawa
taneczna z dj’em, magiczne zwierciadło (więcej...)

Walentynki w The Time

Data: 14 lutego 2020. Godzina: 15:00 - 23:00 w restauracji The Time. Walentynki w The Time i menu
wieczoru: SELER/ BURBON/ TRUFLA (Celeriac/ Bourbon whiskey/ truffle), ŁOSOŚ Z HODOWLI
EKOLOGICZNEJ/ POMIDORY/ CHORIZO/ PAPRYKA (Salmon from a sustainable farm/ tomatoes /
chorizo/ pepper), KREM Z TOPINAMBURU/ JARMUŻ/ SKORZONERA (Jerusalem artichoke cream/
kale/ black salsify) PIERŚ Z KACZKI/ ORZECHY/ CIASTO DROŻDŻOWE/ RODZYNKA/ KASZTAN (
więcej...)

I love you, Honey Bunny 14-16.02.2020 w Salon z Ogrodem

W dniach 14-16 lutego zapraszamy na WALENTYNKOWY weekend, z przymrużeniem oka ;),
inspirowany PULP FICTION! Proponujemy zestaw kultowych dań - * shake za pięć dolców (i nie
dolewamy do niego burbona :D), * Big Kahuna Burger, frytki z majonezem lub * Ćwierćfunciaka z
serem, frytki z majonezem, * czekoladowy muffinn (wiecej...)

Restauracja Sezony - Walentynkowa Kolacja Degustacyjna

Z okazji Święta Zakochanych zapraszamy Was do Restauracji Sezony na Walentynkową Kolację
Degustacyjną z nastrojową muzyką na żywo. W czasie tego wyjątkowego wieczoru czeka na Was
unikalny 4-daniowy set potraw przygotowanych przez szefa kuchni Jakuba Kasprzaka. Wieczór umili
jazzowy duet kobiecego głosu i męskiego piano- zaśpiewa @Julia Zofia Jędrzejczak (więcej...)

Walentynkowy bal karnawałowy nad Maltą

Tegoroczne Walentynki przypadające w piątek to idealna okazja, aby ten czas połączyć z zabawą
karnawałową i więcej chwil spędzić w cudownej, radosnej atmosferze w wyjątkowym miejscu z
widokiem na Maltę. Dla wszystkich zakochanych i miłośników wyśmienitej zabawy mamy propozycję
- WALENTYNKOWY BAL KARNAWAŁOWY. Dnia 14 lutego 2020 w godzinach 20:00 - 02.00
zapraszamy do wspólnej zabawy w Hotelu HP Park. W ramach Walentynkowego balu karnawałowego
zapewniamy: nastrojową zabawę taneczną z DJ przy miłosnych rytmach, wykwintną kolację z
afrodyzjakami i specjałami Szefa Kuchni, która zaspokoi najbardziej wyrafinowane gusta (dania w
formie bufetów - gorący, zimny i słodki), 50% rabatu na wybrane alkohole (możliwość wniesienia
własnego alkoholu), konkursy i atrakcyjne nagrody, wybór Królowej i Króla balu, darmowy parking i
niezapomniane wrażenia w najpiękniej położonym hotelu w Poznaniu z widokiem na Jezioro
Maltańskie (więcej...)

Kolacja Walentynkowa w Pałacu Jaśminowym

Romantyczna kolacja w pięknym Pałacu, z dala od miejskiego zgiełku (choć jednocześnie tak blisko
centrum Poznania) przy nastrojowej muzyce na żywo, to z pewnością doskonały pomysł na
Walentynki. Komnata Smaku, restauracja Pałacu Jaśminowego, zapewni gościom z tej okazji
wyjątkowe doznania kulinarne, a cały zespół atmosferę pełną miłości (więcej...)

Zmysłowe Walentynki w NH Poznań

W samym sercu miasta na ulicy Święty Marcin wspaniały wieczór, noc lub cały weekend, gdzie
miłość można chłonąć wszystkimi zmysłami. W NH Poznan zakochane pary mogą wybrać taki
wariant spędzania czasu, który najbardziej im odpowiada. W SPA Chill City czeka na zakochanych
cudowny aromatyczny masaż, w naszej restauracji z Ogrodem Zimowym podczas alentynkowej
kolacji będzie można udać się w rozkoszną podróż w towarzystwie afrodyzjaków, a nasze piękne
przestrzenne pokoje usłane zostaną płatkami róż (więcej...)

Walentynki w Kuchnia&Wino

W dniu 14 lutego w godzinach 18:00 - 00:00 w restauracji Kuchnia&Wino: W piątek 14 lutego
zapraszamy na MENU DEGUSTACYJNE dostępne w wersji klasycznej oraz wegetariańskiej. Już
dziś wybierz menu wpisując wybraną wersję w polu: uwagi dodatkowe i zarezerwuj stolik online.
Wersja klasyczna 129 pln./ os. ZIEMNIAK/ MAŚLANKA/ GRANA PADANO/ SZCZYPIOR, KASZANKA/
PRZEGRZEBEK/ JABŁKO/ IMBIR, TATAR WOŁOWY/ SARDYNKA/ PIKLE (więcej...)

Śniadanie na cztery ręce

Śniadanie na cztery ręce w Cafe od 14 do 16 lutego. Zabierajcie drugą połówkę i chodźcie do nas.
Świętujemy od rana, wspólne śniadanie jest po prostu bardzo miłe! #walentynki #bisousbisous
#śniadanie #dozakochaniajedenkrok W zestawie: selekcja dojrzewających wędlin i serów/ poznański
gzik ze szczypiorkiem/ świeże warzywa z awokado/ jajka z majonezem/, biała kiełbasa naszej
produkcji z sosem chrzanowym/, konfitura owocowa/ koszyk wytrawnych i słodkich wypieków Big
Bonjour/ owoce/ świeżo wyciskany sok/ kawa (więcej...)

Inne ciekawe adresy:

Autentyk - Kuchnia i ludzie
ul. Grunwaldzka 248, Poznań
tel.: +48 666 400 419
https://www.facebook.com/restauracjaautentyk/

BANKCOOK - restaurant & lounge
Święty Marcin 58/64, Poznań
+48 530 60 80 30
https://www.facebook.com/bankcookpl

BarBaresco
ul.Zwierzyniecka 30, Poznań
tel.: +48 513 450 630
https://www.facebook.com/BarBarescoPoznan/

Blond & Bikini
ul. Bolesława Krysiewicza 3A, Poznań
tel.: +48 790 554 885
https://www.facebook.com/blondeandbikini/

OSKOMA
ul. Golfowa 4, Trzaskowo, Czerwonak

tel.: +48 538 329 488
www.facebook.com/restauracjaoskoma

Republika Róż
pl. Kolegiacki 2a, Poznań
tel.: +48 61 852 20 31
www.facebook.com/RepublikaRoz/

Zen On
ul. Ratajczaka 25, Poznań
tel.: +48 609 116 450
www.facebook.com/ZenOnRestaurant/

Yeżyce Kuchnia
ul. Szamarzewskiego 17, Poznań
tel.: +48 61 663 05 06
www.facebook.com/yezycekuchnia/

