Restauracja NOON w Ilonn Boutique

Jako turyści trafiamy głównie do tych restauracji, które zlokalizowane są w dobrze znanych,
popularnych turystycznie częściach miasta. Jako poznaniacy rzadko znajdujemy czas na
poszukiwania i eksperymenty i wracamy raczej do miejsc sprawdzonych. Niezawodnym narzędziem
okazuje się więc polecenie, które wyręcza nas w staraniach i pozwala ze spokojem wypróbować
miejsca nieodkryte. To właśnie nasza rola, a co za tym idzie, mamy dla Was polecenie lokalu, do
którego trudno trafić przypadkiem, prosto z ulicy.

Restauracja NOON, bo o niej tu mowa, to restauracja w apartamentach Ilonn Boutique przy ul.
Limanowskiego w Poznaniu. Nowoczesna czysta i przytulna restauracja zaskoczy Was swoją
atmosferą i jakością podawanych tu otraw. Charakteru dodaje jej otwarta kuchnia, co pozwala
porozmawiać z obsługą i popatrzeć jej na ręce. Nam sprawiło wiele radości, że mogliśmy podglądać
jak buduje się nasze danie i dopytać o szczegóły jego receptury.

UWAGA! Restauracja w poniedziałki jest nieczynna i serwuje wyłącznie śniadania.

Bezpieczna karta zawiera propozycje odwołujące się do kuchni polskiej i popularnych dań
europejskich, co w tym właśnie miejscu wydaje się być najrozsądniejszym rozwiązaniem. Nad jakością
dań i konstrukcją karty menu czuwa Łukasz Tomaszewski. Roman Kosmalski sprawuje natomiast pieczę
nad restauracją NOON jako Executive Chef. W tej samej roli występuje w restauracjach GUSTO oraz THE TIME
stanowiącej cześć efektownego kompleksu Młyńska12. Ta ostatnia to absolutna nowość, otwarta w ostatni
weekend września. .

Prezentacja dań na talerzach robi wrażenie. Wszystko wydaje się być przemyślane w
najdrobniejszym detalu i bez wątpienia koresponduję z obecnymi trendami. Restauracja poza
daniami z karty menu, w każdym tygodniu proponuje bogate menu degustacyjne w stałej cenie.
Zdjęcia które prezentujemy to zdjęcia takiego właśnie menu. Jest ono już tylko wspomnieniem, bo
przy tak częstej zmianie oferty nie uda się Wam zjeść tego, czego my mieliśmy okazję próbować
zaledwie kilka dni temu. Ale bez obaw- nowe menu degustacyjne czeka na Was w restauracji wraz z
uśmiechniętą obsługą i przesympatyczny szefem kuchni.

Jeśli macie swoja listę lokali, które trzeba sprawdzić, to dopiszcie do niej NOON na Limanowskiego!
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