PUBLIKACJA PRZEZNACZONA DLA OSÓB PEŁNOLETNICH • THIS BROCHURE IS AIMED AT ADULTS ONLY

Poznań 2013
Nasze rekomendacje stanowią niewielki wycinek bogatej oferty turystycznej Poznania i okolic. Cały czas poszukujemy miejsc,
które warto odwiedzać i polecać. Myśląc o kolejnej edycji naszego przewodnika czekamy na Wasze propozycje i podpowiedzi.
Chcecie podzielić się z nami opinią o przewodniku? Macie ochotę zaprezentować nam swój lokal lub wskazać miejsce,
które powinniśmy odwiedzić? Zapraszamy do kontaktu z biurem PLOT: biuro@plot.poznan.pl
Jesteśmy także na Facebooku: www.facebook.com/PoznanskaLokalnaOrganizacjaTurystyczna
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny, a jej intencją nie jest wywołanie skojarzeń piwa z relaksem lub wypoczynkiem.
Pij odpowiedzialnie.
•••
Our recommendations are just a small fragment of Poznań's rich tourist offer. We are always looking for new places to visit
and recommend. With the next edition of our guide in mind already, we are looking forward to your suggestions and hints.
You would like to share your opinion of the guide with us? You would like to present your locale to us or suggest a place
we should visit? Contact us at biuro@plot.poznan.pl. You can also find us on Facebook:
www.facebook.com/PoznanskaLokalnaOrganizacjaTurystyczna.
Presented brochure serves information purposes, not intended at associating beer with relaxation or leisure. Drink responsibly.

4

Spis treści • Contents
Poznań ukryty... • Poznań, hidden...

7

Centrum Wycieczkowe Lech • Lech Visitors Centre

8

1 Basilium

10

2 Klub U Bazyla

12

3 Brovaria

14

4 Dragon

16

5 Dubliner Irish Pub

18

6 Fort Colomb

20

7 Kriek Belgian Pub & Cafe

22

8 Lizard King

24

9 Ministerstwo Browaru

26

10 Piwko Naprzeciwko

28

11 Setka Pub

30

12 SomePlace Else

32

13 Za kulisami

34

5

Wydawca • Published by: Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna • Poznań Tourist Organisation
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań • tel.: +48 61 878 5887 • e-mail: biuro@plot.poznan.pl • www.plot.poznan.pl
Tekst • Text: Jakub Pindych i Wojciech Mania (str. 9: Centrum Wycieczkowe Lech)
Fotografie • Photographs: Jakub Pindych (str. 8: Centrum Wycieczkowe Lech, str. 14: Brovaria, str. 32: Sheraton Poznan Hotel)
Projekt graficzny i skład • Graphic design and DTP: Wojciech Mania
© 2013 Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

6

Poznań ukryty...

Poznań, hidden...

...w piwnicach i podwórkach kamienic,
w starych fortach, ale także ten z wielkich sal za niepozornymi fasadami budynków z dawnych wieków oraz z nowoczesnych hoteli. Ożywa wieczorem
i zaprasza do podróży po zaułkach rozświetlanych złotymi piwnymi refleksami.
W Poznaniu warzy się piwo od zawsze.
W dawnych wiekach pijano je częściej
niż wodę, bowiem było od niej czystsze i smaczniejsze. Dziś mamy do czynienia z wielkim odrodzeniem piwowarstwa w Polsce: lagery i ale, a dalej
wśród nich pilznery, portery, koźlaki,
pszeniczne i witbiery, stouty, a także
lambiki. Od browarników domowych
po wielkie koncerny – wszyscy kuszą
nowymi lub zapomnianymi, jak się
zdawało, smakami i gatunkami.
„Sam piekielnie lubię piwo tylko dla jego smaku”, pisał Witkacy. Nie jesteśmy
zdziwieni, choć chcemy, by piwo stało
się pretekstem do zwiedzania miasta,
poznawania jego mieszkańców, a także
wsłuchania się w jego brzmienie (czasem będzie to gęsty, „piwny” blues czy
też rock, a czasem awangardowy jazz)
lub spotkania z przyjaciółmi i skosztowania nowych smaków. Zapraszamy
do podróży po poznańskich barach,
knajpach i klubach.

...in basements and courtyards of tenement houses, in old forts, but also the
one in great halls behind inconspicuous façades of buildings from the olden days as well as modern hotels. It
comes to life in the evenings and invites you on a journey through the alleys
illuminated with a golden hazel gleam.
In Poznań, beer has been brewed since
always. In the olden days it was drunk
more often than water, as it was cleaner and tastier. Today, there seems to
be a great renaissance of brewing in
Poland – lagers and ales, and further
among them pilsners, porters, bocks,
wheat and witbiers, stouts as well as
lambics. From in-house brewers to great brewing companies – all are tempting with new or seemingly forgotten
tastes and brands.
“I myself like beer damn much just for
its taste”, as the great Polish poet,
playwright, philosopher and outsider
Witkacy once wrote. This comes as no
surprise, and yet we would like beer to
be just an excuse for seeing the city,
meeting people, listening to the sound
of the city – sometimes thick, “beery”
blues or rock, sometimes vanguard
jazz – or seeing your friends and sampling new tastes. We invite you on a journey through Poznań bars, locales
and clubs.
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Zastanawialiście się kiedyś, ile czasu zajmuje wyprodukowanie piwa LECH?
Jak wygląda i przebiega proces produkcji
złocistego trunku? Co kryją ogromne, zielone tanki wznoszące się przy ul. Szwajcarskiej 11 w Poznaniu?
Aby zaspokoić ciekawość, wystarczy zajrzeć do Centrum Wycieczkowego LECH.
Wycieczka po browarze bardzo różni się od
wizyty w muzeum czy seansu w kinie. Tutaj
dzieje się dużo i dzieje się naprawdę!
Należący do Kompanii Piwowarskiej browar
w Poznaniu jest jednym z najnowocześniejszych w Europie, a pracujący tu piwowarzy
to specjaliści najwyższej klasy.
Browar jest jedną z wizytówek Poznania. Tak
samo przewodnicy Centrum Wycieczkowego
LECH stanowią wizytówkę browaru. Przewodnicy to profesjonaliści, którzy oprócz znakomitej znajomości historii i topografii poznańskiego browaru, wiedzą wszystko o poszczególnych etapach produkcji piwa.
Wizyta w pubie i degustacja piwa to ostatni
z etapów wycieczki po browarze.
Szklankę piwa prosto z browaru zaserwuje
barman, który zna wszystkie zasady piwnego
savoir-vivre’u.
Naszym gościom polecamy orzeźwiającego
LECHA PREMIUM lub regionalnego LECHA PILSA.
Zapraszamy!
Dni i godziny otwarcia: poniedziałek-sobota,
w godz. 10.00-18.00 (ostatnie wejście).
Wycieczki oprowadzane są w języku polskim,
angielskim i niemieckim.
Browar mogą odwiedzić tylko osoby pełnoletnie.

Have you ever wondered how log it takes
to make LECH beer?
What happens during the process of making the golden drink and what it looks
like? What is hidden inside the tanks rising above Szwajcarska 11 in Poznań?
All you need to satisfy your curiosity is a
visit to Lech Visitors Centre.
A tour of the brewery is much different than
your usual museum or movie trip. A lot happens here, and it is all happening in front of
your very eyes.
Owned by Kompania Piwowarska (Brewing
Company), the Poznań brewery is one of the
most state-of-the-art in Europe, and the
brewers working here are highest class specialists.
Just as the brewery is one of Poznań’s flagships, the LECH Visitors Centre tour guides
are the showcases of the brewery. They are
highly professional staff who, apart from an
excellent knowledge of the brewery’s history
and topography, also know everything about the various stages of beer production. A
visit to the pub and a beer tasting is the last
stop of the tour of the brewery.
A glass of beer straight from the heart of the
brewery itself will be served by a skilled bartender who knows all the dos and don’ts of
beer craftsmanship.
We highly recommend the refreshing LECH
PREMIUM or the regional LECH PILS.
Welcome!
Opening days: Monday-Saturday
Opening hours: 10 am-6 pm (last entry)
Tours are available in Polish, English and German
Only visitors over 18 are allowed.

ul. Szwajcarska 11, 61285 Poznań
+48 61 66 77 460
swiatlecha@kp.pl
www.zwiedzaniebrowaru.pl
E 016°59'49,92", N 52°23'6,70"
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Basilium to młody lokal, który w pierwszym sezonie działalności zapracował sobie na wyróżnienie w kategorii „piwa
krajowe”. W ofercie przytulnego lokalu
znajduje się ponad 150 rodzajów piwa
z najodleglejszych zakątków Polski.
Basilium nie ogranicza się w swojej ofercie
jedynie do piwa. Można tu znaleźć dość szeroki wybór win oraz piwnych cocktaili na bazie soków owocowych i syropów. Jest to
wprawdzie jedynie tło piwnej oferty, ale pozwoli cieszyć się złotym trunkiem w towarzystwie tych, którzy niekoniecznie podzielają naszą piwną pasję. To dobry wybór
zarówno dla par, jak i większych grup znajomych. Czysty, przyjazny wystrój powinien
przypaść do gustu paniom, a winne uzupełnienie oferty rozwiąże problem ewentualnej
chmielowej awersji. To idealne miejsce zarówno do przełamania pierwszych lodów
w swoich kontaktach z piwem, jak i poważnej degustacji najciekawszych polskich produkcji.
Lokal położony jest zaledwie kilkadziesiąt
metrów od Starego Rynku. W okresie letnim
Basilium wystawia przed lokalem piwny
ogródek, jeden z kilku w sąsiedztwie. Całość
sprawia wrażenie tętniącej życiem imprezy
ulicznej, wciągającej do udziału gości okolicznych lokali, ale także przechodniów.

Basilium is a young establishment, which
in its first year of existence has earned an
honourable mention in the “local beers”
category. On offer in this cosy place are
over 150 kinds of beer from even the
most remote regions of Poland.
Basilium’s offer is not limited to just beer. A
wide selection of wines and fruit juice-based
beer cocktails can be found here. It is just a
nice background to their beer offer, but it
will allow you to enjoy a cold one in
company of those who do not necessarily
share your passion for beer. It is an excellent
choice for couples or larger groups of
friends. Ladies will enjoy the clean, friendly
décor, and the choice of wines on offer will
counter the possible beer aversion. It is the
perfect place for both beer rookies to get to
know the amber brew, and for serious
connoisseurs to sample the most interesting
Polish brands.
The pub is located just several dozen metres
from Stary Rynek. During the summer,
Basilium has a lovely beer garden outside,
one of a few in the immediate area. The
whole place resembles a lively street party
which involves guests of nearby locales as
well as passers-by.

ul. Woźna 21, 61776 Poznań
+48 798 335 483
www.basilium.pl
E 016°56'8,4984", N 52°24'28,638"
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Klub U Bazyla to lokal kultowy. Przez lata
pomieszczenia starej fabryki były miejscem spotkań miłośników piwa i mocnego muzycznego uderzenia. Sami właściciele określają je jako pub dla zwolenników alternatywy. To miejsce, które pokochasz lub będziesz omijał z daleka. Bez
wątpienia warte tej pierwszej wizyty,
która na lata zdecyduje o Twoim stosunku do„Bazyla”.
Jednak najpierw trzeba tam trafić. Lokal
ukryty jest bowiem w podwórzu jednak
z kamienic przy ul. Św. Wojciech, na obrzeżach Starego Miasta. Co prawda od jakiegoś
czasu na murze można dostrzec niepozorną
tabliczkę, lecz dla starych bywalców wskazówką nieodmiennie jest szyld... gabinetu
ginekologicznego, znajdującego się w tej samej bramie.
Działalność lokalu to przede wszystkim połączenie klubu muzycznego z pubem. To kawał historii miasta i jego niezależnej kultury
klubowej. To także miejsce, w którym wiele
młodych zespołów stawiało swoje pierwsze
kroki.
Koncerty, imprezy taneczne i występy DJ-ów
organizowane są w trzech przestronnych salach. Każda utrzymana w innym klimacie.
Różnorodność gatunków muzycznych daje
spore możliwości dostosowania programu
imprez do swoich upodobań. Wystarczy śledzić program. Podczas imprez wstęp może
być płatny.
Piwo to nieodłączny element dobrej imprezy.
W Klubie U Bazyla znajdziecie kilkadziesiąt
gatunków złotego trunku. Ceny najtańszych
z nich „skrojone” są na studencką kieszeń. Do
tej grupy adresowana jest spora liczba promocji.

Klub u Bazyla is an iconic place. For years
the insides of an old factory have been a
meeting spot for the lovers of beer and
harder sounds. The owners describe it as
a place for enthusiasts of the alternative.
Klub u Bazyla is a place you either love
instantly, or give a wide berth to. It is definitely worth checking out at least once that visit will shape your opinion about
“Bazyl” for the years to come.
You would have to find it first, though. The
pub is hidden in the courtyard of one of Św.
Wojciech Street’s tenement buildings, at the
outskirts of the Old Town. Of course, for some time now, a modest little plate can be
found on the wall, but for frequenters the
clue is invariably the signboard... for a gynaecologist’s office, which happens to reside in
the very same building.
The locale’s operations mostly combine a
music club with a pub. U Bazyla is a large
element of the city’s underground club culture history. It is also the place where many
new bands made their musical beginnings.
Concerts, dance parties and DJ performances are organized in three spacious rooms,
each with a slightly different décor. The variety of musical genres on offer gives an opportunity to chose one in accordance to your
own musical tastes - all you need is to keep
track of the concert schedule. Some events
might require an entry fee.
Beer is an inherent element to a good party.
In Klub U Bazyla there are several dozen
brands of the amber brew, including cheaper ones especially for the student’s pocket.
There are also a number of special offers addressed at students.

ul. Święty Wojciech 28, 61749 Poznań
+48 501 468 971
www.ubazyla.pl
E 016°55'59,0988", N 52°24'43,416"
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Przestronne wnętrza kamienicy pod numerem 73-74 na poznańskim Starym
Rynku łączą w sobie historię i teraźniejszość. Kryją w sobie niepowtarzalny browar, znakomitą restaurację i nastrojowy,
trzygwiazdkowy hotel. Brovaria to miejsce wyjątkowe z wielu względów.
Piwo w Brovarii pochodzi z jedynego w Poznaniu browaru restauracyjnego, a produkowane jest w trzech rodzajach: pszeniczne,
miodowe i pils. Wszystkie serwowane przez
Brovarię piwa są niepasteryzowane. Lokal
oddaje do dyspozycji gości nowoczesny bar
z widokiem na płytę rynku, ale także przestronną salę piwną z widokiem na kadzie
browarnicze. To jeszcze nie wszystko, jest tu
bowiem także elegancka restauracja, a podziemia kryją klimatyczne ceglane piwnice.
Specjalnością są wytwarzane na miejscu piwa, ale również robione na ich bazie koktajle. Warto też sprawdzić barowe menu. Jeśli
wolimy biesiadowanie przy kuflach, szerokie
kamienne schody zaprowadzą nas do sali
piwnej. Tam panuje atmosfera rodem
z Oktoberfest – jasne światło, dużo przestrzeni, gwar i miedziane błyski piwnych kadzi. Gdy chcesz się delektować piwem
w spokojniejszej atmosferze, zejdź do ceglanych piwnic. Przytłumione światło i cicha
muzyka pozwolą na ucieczkę od zgiełku. Latem można skorzystać z przestronnego
ogródka.
Brovaria to także nietuzinkowa oferta gastronomiczna. Autorem dań jest bowiem
Chef Rafał Jelewski, jedyny polski finalista
prestiżowego konkursu kulinarnego Bocuse
d'Or.
Piwa produkowane w Brovarii dostępne są
także na wynos w niewielkich beczkach.

The spacious interiors of the tenement
building no. 73-74 in Poznań Stary Rynek
are a combination of the historical past
and the modern present. Hidden inside is
a unique brewery, an excellent restaurant
and a three-star hotel. Brovaria is an
exceptional place – for many reasons.
The beer in Brovaria comes from the only restaurant brewery in Poznań, and it is made in
three variants: wheat, honey and pils. All beers served in Brovaria are unpasteurized. The
guests have a choice of sitting at the modern
bar with a view to the square, or a spacious
beer hall with a view of brewing vats. Another gem in Brovaria is its elegant restaurant
as well as its brick cellars, hidden underground.
Brovaria’s speciality is the beer brewed in the
very building, but also beer-based cocktails.
The bar menu is also worth looking at. If your
preference is to feast with a frosty pitcher in
your hand, the wide stone stairs will lead you
to the beer room. There, with an atmosphere
resembling the best Oktoberfest, you will
find bright lights, plenty of space and copper
gleam of the beer vats. If you would like to
enjoy your cold one in more relaxed space,
you are welcome to explore the brick cellars,
with their dimmed lights and quieter music,
allowing you the perfect getaway from the
daily bustle. In the summer, Brovaria also offers a spacious beer garden.
Brovaria is proud of its extraordinary culinary
offer. The author of the menu is Chef Rafał
Jelewski, the only Polish finalist of the prestigious Bocuse d’Or culinary competition.
You can take the beers produced at Brovaria
home with you – the small barrels make perfect souvenirs.

Stary Rynek 7374, 61772 Poznań
+48 61 858 6868
www.brovaria.pl
E 016°55'56,9208", N 52°24'28,9008"

15

16

Dragon to miejsce kultowe, znane i rozpoznawalne jako klimatyczny klub z charakterem. Lokal jest często otwarty aż do
rana, dzięki czemu zyskał w mieście reputację miejsca, które zamykane jest jako ostatnie. Pomieszczenia starej kamienicy wraz z przyległym dziedzińcem zostały z pomysłem zamienione w kilka barów, restaurację, wielopoziomowy letni
ogródek, a także... niezależną instytucję
kulturalną.
W każdym elemencie wystroju widać nieszablonowość, fantazję oraz artystyczne nieskrępowanie. Jego najbardziej charakterystycznym elementem jest smocza głowa,
spoglądająca na gości znad głównego baru,
oferującego kilka rodzajów piw lanych i butelkowych. Charakteru dodają ciekawe wnętrza i offowa scena muzyczna.
„Kuchnia dla Dragona” to niezależny projekt
kulinarny, który wzbogacił ofertę lokalu. Inspiracją do jego powstania były czeskie hospody i niemieckie bistra – popularne, dostępne i oferujące dobrą kuchnię na poziomie. Różnorodne, doskonale wysmakowane menu autorstwa Szymona Sławińskiego zbudowało jakość, której nie powstydziłyby się uznane restauracje. Jedzenie można
zamówić w barze lub w cześć restauracyjnej,
którą tworzy kilka stolików na piętrze.
Wśród wielu aktywności Dragona warto
wspomnieć o Małym Domu Kultury, fundacji
wspierającej rozmaite formy działalności artystycznej. W praktyce oznacza to długa listę
warsztatów, spotkań, koncertów i festiwali,
które towarzyszą działalności klubu. To jedno z miejsc, gdzie regularnie jest grany na
żywo awangardowy jazz.

Dragon is an iconic place, known and recognized as a club with an atmosphere
and character. The locale is often open
until the early hours of the morning – this
got it the reputation of the place in Poznań which truly closes last. The rooms of
an old tenement building together with
an adjacent courtyard have been skilfully
adapted into a few bars, a restaurant,
multilevel summer garden as well as an
independent cultural institution.
In each element of the décor you can notice
unconventionality, imagination and the lack
of restraint. The most characteristic element
is the dragon’s head, gazing at the patrons
from above the main bar, which offers few
brands of beer - from the tap and bottled.
The interesting interior design and off music
scene add to Dragon’s character.
“Kuchnia dla Dragona” (Cuisine for Dragon) is
an independent culinary project, which enriches the offer of the pub. The inspiration for
its creation were the Czech hospodas and
German bistros – popular, accessible and offering good food at a higher standard. The
varied, highly sophisticated menu by Szymon Sławiński has build a quality equalling
many renown restaurants. Food can be ordered at the bar or in the restaurant area, created by a few tables upstairs.
Among Dragon’s many activities Mały Dom
Kultury (Little Community Centre) - a foundation which supports many forms of artistic
work – is worth mentioning. This means a
long list of interesting workshops, meetings,
concerts and festivals which accompany the
club’s operations. Dragon is also one of the
few places where live vanguard jazz can be
heard played regularly.

ul. Zamkowa 3, 61768 Poznań
+48 61 853 0819
www.dragon.krzyk.pl
E 016°55'54,9012", N 52°24'33,5556"
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Dubliner Irish Pub to miejsce spotkań
przy piwie, muzyce na żywo i dobrym jedzeniu, a także jeden z najdłużej działających poznańskich pubów. Znajdziemy
tu oczywiście Guinnessa i szeroki wybór
irlandzkiej whiskey. Gastronomiczną specjalnością lokalu jest Irish stew – tradycyjny gulasz irlandzki.
Pub zlokalizowany jest w zabytkowych murach dawnego Zamku Cesarskiego. Na jego
dziedzińcu zlokalizowany jest również letni
ogródek. Wyposażanie lokalu przyjechało
prosto z Dublina, a dodatkową ciekawostkę
stanowi elektryczna kolejka umieszczona
nad barem.
Bezspornym wyróżnikiem lokalu jest muzyka na żywo, która w niezwykły sposób buduje atmosferę lokalu. Na muzycznej scenie
Dublinera gościły uznane zespoły grające irlandzki folk, ale także lokalne zespoły poruszające się w stylistyce popowo-rockowej.
Wnętrza Dublinera zainspirowały choćby
Macieja Maleńczuka do nakręcenia tutaj teledysku.
Liczne studenckie promocje czy choćby doskonale wentylowana sala dla palących mogą stanowić kolejne preteksty do wyboru
tego właśnie lokalu.

The Dubliner Irish Pub is a meeting place
with beer, live music and good food, as
well as one of Poznań’s longest existing
pubs. Guinness and a wide selection of
Irish whiskey can be found here. The culinary speciality of The Dubliner is of course the Irish stew.
The pub is located in the historic walls of the
Imperial Castle. In its courtyard there is also
a summer beer garden. The pub’s interior
has been brought straight from Dublin itself.
An additional knick-knack of the pub is a fully operational electric train on tracks placed
over the bar.
An indisputable hallmark of The Dubliner is
their live music, which adds to the pub’s
extraordinary atmosphere. The Dubliner stage has been host to many highly recognized
Irish folk bands as well as local pop-rock
bands. The Dubliner’s interiors inspired the
Polish independent musician Maciej Maleńczuk to make his music video there.
Many special offers as well as a perfectly
ventilated smoking room are just another
reason why you should pay a visit to Poznań’s first Irish pub.

ul. Święty Marcin 80/82, 61809 Poznań
+48 61 851 0169
www.dubliner.com.pl
E 016°55'4,8108", N 52°24'29,2716"
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Klub powstał w 1999 roku w bunkrze będącym pozostałością po forcie zwanym
Bastionem Colomba. Podczas renowacji
obiektu zachowane zostały wszystkie
pozostałe mury pierwotnej fortyfikacji.
O unikatowości obiektu stanowi fakt, że
jest to jedno z naprawdę nielicznych pozostałości po wewnętrznym pierścieniu
fortyfikacji potężnej twierdzy, wzniesionej przez Prusaków w XIX wieku.
Fort udostępnia latem parkowy ogródek
piwny, a zimą zaprasza do ogrzewanej kominkiem podziemnej sali. Znajdujące się ponad pięć metrów pod ziemią kazamaty
z surowej cegły pozwalają poczuć klimat
mrocznej fortecy.
Tradycją lokalu są transmisje rozgrywek
sportowych. Program transmisji dostępny
jest na stronie internetowej klubu. W weekendy Fort Colomb proponuje koncerty na
żywo oraz imprezy muzyczne prowadzone
przez DJ-ów. Można tu spotkać chociażby
fanów odkrywanej na nowo tradycji, którzy
oddają się tańcom całego świata podczas
imprez z cyklu„Folk w Forcie”.
Ze względu na bliskość dworca kolejowego
i autobusowego jest to jedno z miejsc, do
których łatwo trafić po przyjeździe do Poznania. Lokalizacja w parku sprawia, że można tu odetchnąć od zgiełku miasta lub
spotkać się ze znajomymi. Jeśli dopisuje pogoda, wiele imprez jest przenoszona na
świeże powietrze. Właśnie w takim otoczeniu piwo latem smakuje najlepiej.
W barze wybór kilku gatunków popularnych
lagerów oraz piw pszenicznych, zarówno
lanych„z kija”, jak i butelkowanych.

The club was established in 1999 in a
bunker - a remnant of a fort known as
Bastion Colomba (Colomb’s Bastion). In
the course of the building’s renovations
all the remaining walls of the previous
fortification have been maintained. The
uniqueness of the building lies in it being
one of the very few remains of the inner
fortifications ring of a powerful stronghold erected by the Prussians in the nineteenth century.
Fort Colomb provides a park beer garden in
the summer, and during the winter a fireplace heated underground hall. Located over five metres below the ground, the raw brick
dungeons allow you to really feel the atmosphere of a dark fortress.
The club’s tradition are broadcasts of sport
events. The schedule of the event broadcasts
is available on the club’s website. During the
weekends, Fort Colomb offers live concerts
as well as dance parties with DJ’s. Events of
the “Folk w Forcie” (Folk in the Fort) cycle
bring together enthusiasts of rediscovering
traditional dances from all over the world.
Due to the near proximity to the train and
bus stations Fort Colomb is one of the places
which are easy to find after you arrive in Poznań. The park location makes it the perfect
spot to relax after the whole week’s work
and meet your friends for a cold one. If the
weather allows, many events are open-air. In
such an atmosphere beer tastes excellent.
Available at the bar there is a selection of
popular brands of lager and wheat beers,
both bottled and from the tap.

ul. Powst. Wielkopolskich, 61895 Poznań
+48 609 990 282
www.fortcolomb.pl
E 016°55'3,4716", N 52°24'13,8888"
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Kriek to pub belgijski z ofertą około 170
piw. Wiele z nich to piwa z małych, niszowych browarów, a ich lista zmienia się
rotacyjnie. Kriek specjalizuje się wyłącznie w piwach belgijskich górnej fermentacji i na tym polu nie ma sobie równych.
Specjalizacja oznacza w tym wypadku nie
tylko istnienie obszernej karty, ale również
doskonałą znajomość tematu. To także
wprawa i swoboda serwowania wszystkich
dostępnych gatunków w oryginalnym, indywidualnie dobranym szkle. Lokal mieści zaledwie kilkadziesiąt metrów od Starego
Rynku.
Kriek pośród niezliczonej liczby trunków,
oferuje między innymi beczkowego Kwaka.
Miłośnicy belgijskich piw bez problemu skojarzą go z ze szklanką przypominającą swym
kształtem klepsydrę. Małego Kwaka wypijemy bez większych niespodzianek. Jednak by
zamówić dużą szklankę konieczny będzie
zastaw. Zgodnie z tradycją właściciel opuści
na linie podczepiony do sufitu wiklinowy
kosz, w którym pozostawić musimy jeden
but. Do momentu zwrotu szklanki but zaczeka na nas pod sufitem.
Uzupełnieniem oferty pubu są mule, frytki
i dojrzewająca szynka flamandzka. Te pierwsze, nienagannej świeżości, można w Krieku
zamawiać w środy i czwartki.
Fanów sportu ucieszy fakt, że w Krieku można oglądać relacje sportowe, zwłaszcza te
trudno dostępne, transmitowane w bardzo
późnych godzinach. Ciekawostkę stanowi
również profesjonalny alkomat, który podpowie czy mała próbka degustacyjna przestała szumieć nam w głowie.

Kriek is a Belgian pub with around 170
beers on offer. Many of them come from
small niche breweries and the available
selection changes in rotation. Kriek specialized solely in Belgian top-fermented
beer and in that field it is really second to
none.
The specialization means not only a wide selection but also an excellent knowledge on
the topic. It is also the skill and ease of serving all available brands in original, individually selected glasses.
Among its countless numbers of beers, Kriek
offers Kwak from a tap. Belgian beer enthusiasts will have no problem associating it
with its characteristic, hourglass shaped
glass. A small Kwak can be enjoyed without
any surprises. However, to order a large one,
one needs to leave a gage. According to tradition, the owner would lower a wicker basket on a line attached to the ceiling, in
which one of the patron’s shoes would be
placed. The shoe, placed safely in the basket
up by the ceiling, will await the patron to finish his drink, and return the glass.
A nice addendum to the pub’s beer selection
are mussels, fries and dry-cured Flemish
ham. The former, of impeccable freshness,
can be ordered in Kriek on Wednesdays and
Thursdays.
Sports fans will be happy to know Kriek also
offers transmissions of sports events, especially those not easily accessible or broadcast
late at night. One of the pub’s indisputable
knick-knacks is a professional breathalyser
which will inform you whether or not the buzz
from the small tasting sample has already withered. Kriek is located only a few dozen metres from Stary Rynek (The Old Market).

ul. Wodna 23, 61781 Poznań
+48 508 267 570
www.facebook.com/kriek.poznan
E 016°56'8,862", N 52°24'26,3304"
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Lizard King to klub muzyczny, prawdziwy
dinozaur poznańskiej sceny rockowej. Jeśli mamy w planie wizytę na Starym Rynku, to Lizard zapewni zimne piwo, szeroki
wybór dań i swoją specjalność – muzykę
na żywo.
Idea klubu odwołującego się swoim wystrojem do ery klasycznego rocka narodziła się
dziesięć lat temu. Po raz pierwszy została
zmaterializowana właśnie w Poznaniu.
Jeśli cenimy sobie otoczenie i atmosferę,
w której sięgamy po kufel, to Lizard zadba
o nasze dobre samopoczucie. W dzień to restauracja i pub z dobrą muzyką, natomiast
po zmierzchu ujawnia się jego wieczorne
oblicze: klub oblegany przez fanów rockowej
klasyki, bluesa i jazzu. Magnesem jest wystrój: plakaty, gitary i inne rockowe gadżety.
Jeśli spędzimy w klubie więcej czasu, na
pewno odkryjemy, gdzie znajduje się żółta
łódź podwodna i jakie piwo lane jest z... saksofonu. Nad wszystkim czuwa jaszczur z piosenki The Doors: ”I am the lizard king I can
do anything”.
Zwraca uwagę profesjonalne nagłośnienie
lokalu i specjalnie wydzielona scena, zapewniające doskonalą jakość podczas koncertów
oraz muzyki odtwarzanej z płyt. Mocne
brzmienie, stylowy repertuar i perfekcyjnie
dobrana głośność pozwoli cieszyć się wieczorem i rozmową wśród przyjaciół.
Warto pamiętać, że sporo koncertów jest
bezpłatnych, zatem warto dać się wciągnąć
do jaszczurzej jamy, nawet jeśli takiej wizyty
nie planowaliśmy.

Lizard King is a music club, a real dinosaur of the Poznań rock scene. If a visit to
Stary Rynek is in your plans, Lizard King
offers cold beer, a wide selection of food
and its speciality – live music.
The idea of the club, which in its interior design refers to the era of classic rock, was
born ten years ago, and was materialized in
Poznań.
If the surroundings and atmosphere of the
place where you enjoy the amber brew matters to you, Lizard King will meet your needs
in an exceptional way. During the day it is a
restaurant and bar with good music, but
after dark its evening face appears - the club
is crowded with fans of classic rock, blues
and jazz. The obvious magnet is the interior
design - posters, guitars and other rock-androll gadgets. Spending a few hours in the
pub will allow you to discover its many little
secrets, such as the location of the Yellow
Submarine and the beer served from a saxophone. The Lizard King from the famous
song by the Doors resides in these walls and
watches over the patrons.
The pub’s professional sound systems and a
separate stage area ensure excellent sound
quality during concerts as well as for music
played from CD’s. A harder sound, stylish repertoire and perfectly matching volume allow you to enjoy the evening and a conversation with your friends.
It is good to remember that entrance is free
to many music concerts in Lizard King. It is
definitely worth it to get sucked into the lizard’s cave, even if such a visit was not part
of our original plan.

Stary Rynek 86, 61773 Poznań
+48 533 243 492
www.lizardking.pl
E 016°55'58,8576", N 52°24'32,2776"
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Pub Ministerstwo Browaru został powołany do życia w połowie 2012 roku i jest rozwinięciem piwnej pasji, którą wcześniej
realizował sklep z piwami mieszczący się
zaledwie kilka metrów dalej.
Ministerstwo Browaru oferuje imponującą
liczbę 400 rodzajów piw! To propozycje z całego świata, choć specjalnością pubu są głównie
piwa z małych, regionalnych, polskich browarów. Znajdziemy tu także wiele piw niemieckich i ponad dwieście marek belgijskich.
Piwosze docenią szeroką gamę piw beczkowych, dostępnych dzięki dziesięciu nalewakom. Cztery z nich zarezerwowane są na piwa
belgijskie, dwa na piwo angielskie oraz cydr
podawane za pomocą angielskich pomp piwnych bez użycia gazu, a pozostałe na piwa
polskie, niemieckie oraz czeskie. W miejsce
opróżnionej beczki pojawia się zupełnie nowa
propozycja.
W tak szerokiej ofercie nietrudno o ciekawostki i niespodzianki. Warto pytać choćby o belgijskiego Hopusa, rozlewanego do beczek
tylko raz w roku. Z tego samego kraju pochodzi leżakujące przez 18 miesięcy w dębowych
beczkach po Porto Duchesse de Bourgogne.
Wart uwagi jest także Minister – firmowe piwo
pubu wytwarzane aż w pięciu gatunkach: pils
niepasteryzowany, pszeniczne niepasteryzowane, pszeniczne ciemne, stout i ale. Wszelkie
wątpliwości rozwieje dobrze zorientowana obsługa.
Ministerstwo Browaru organizuje premiery
piw, degustacje, prelekcje i piwne święta
z Oktoberfest na czele. Na tę okazję sprowadzane jest oryginalne piwo marcowe z Monachium.
Latem warto skryć się w ogródku w bramie
kamienicy.

Ministerstwo Browaru (Ministry of Beer)
pub has been established in mid-2012 and
is a development of a passion for beer, formerly realized by a beer store, placed just a
few metres further.
Ministry of Beer offers an impressive number
of 400 brands and types of beer. They come
from all over the world, but the pub’s speciality
are mostly beers from small regional Polish
breweries. Many German beers, as well as over
two hundred Belgian brands, can be also found here.
Amber brew enthusiasts will appreciate a wide
selection of beers from the tap, available
thanks to ten nozzles. Four of them are reserved for Belgian beers, two for English beers
and cider served with English beer pumps without the use of gas, and the remaining two for
Polish, German and Czech beers. When the keg
is emptied, a whole new selection takes its place. With such a wide selection, surprises and
curios are not rare. Amongst them the Belgian
Hopus, poured into kegs once a year, is definitely worth checking out, as well as Porto Duchesse de Bourgogne, a beer aged for eighteen
months in oak barrels. The Minister – the pub’s
hallmark beer – is also worth mentioning, as it
comes in five types: unpasteurized pils, unpasteurized wheat, dark wheat, stout and ale. All
your potential questions and queries will be
answered by helpful and well-informed staff.
Ministry of Beer organizes beer premières, tastings, lectures and beer celebrations with
Oktoberfest at the forefront. A special Marzen
beer is brought from Munich especially for that
occasion.
In the summer, the Ministry’s beer garden, located at the gate of the tenement house, offers
a place to hide from the sun and enjoy a pint.

ul. Ratajczaka 34, 61816 Poznań
+48 601 533 747
www.ministerstwobrowaru.pl
E 016°55'31,1376", N 52°24'22,4172"
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Lokal naprzeciwko ratusza ma piwo, wódeczkę i zimne nóżki. Budzi to różne skojarzenia: starsi wspominają dawne czasy,
młodsi chcą się poczuć jak w jednej z kultowych komedii Barei. Jedni i drudzy płyną na fali nostalgii.
W samym Poznaniu lokali oferujących piwo
i wódkę w klimacie PRL jest kilka. Jedne starają się dosłownie kopiować dawny sznyt,
inne twórczo przetworzają dawne wzornictwo. Na pewno we wszystkich skosztujemy
zakąsek w stylu retro: tatara lub śledzika
(przy okazji, czy ktoś pamięta lornetę z meduzą?). Wyróżnikiem Piwka Naprzeciwko są
lokalne specjały: kanapki z wątrobianką czy
metką, a także gzik i zupa rumpuć. Jedynym
słusznym napojem pod takie zakąski jest lokalne piwo, a nie ma co ukrywać, że piwnym
symbolem Poznania jest sprzedawany tylko
w Wielkopolsce Lech Pils. Jest on niemal niedostępny w postaci beczkowej, lanej „z kija”.
Jednym z naprawdę niewielu miejsc, gdzie
w takiej postaci można go skosztować jest
właśnie Piwko Naprzeciwko. Gości zza granicy
może zaskoczyć piwo podawane z rozmaitymi syropami.
Przez okna lokalu można oglądać słynne poznańskie koziołki, trykające się codziennie
w południe na ratuszowej wieży. Urok lokalu
docenił podczas przygotowań do UEFA Euro
2012 brytyjski dziennik ”The Guardian”, który
wspominał o nim w swojej rekomendacji
kierowanej do kibiców piłkarskich.
Zachętą do odwiedzin jest nie tylko luźna,
gwarna atmosfera, ale także nierujnujące
portfeli ceny. Piwo wypijemy tu za dosłownie kilka złotych, a i zakąska nie powinna nas
kosztować więcej niż 10 złotych.

An establishment opposite the City Hall has
beer, vodka and aspic. It brings many
things to mind – the old remember the olden days, the young would like to experience the life they know only from books
and movies. Both float on the waves of nostalgia.
In Poznań alone there are a few places offering
beer and vodka in the style of People's
Republic of Poland (PRL). Some try to copy the
old flair, others generically transform the old
design. Surely in all of them you can sample retro appetizers such as beef tartar or herring.
What sets Piwko Naprzeciwko apart are local
specialities such as liver wurst or mett sandwiches, gzik (cottage cheese with onions and chives) as well as the famous rumpuć soup (a soup
characteristic of the Greater Poland region). The
only right drink for this sort of food is of course
the local beer, which in this case is the symbol
of Poznań, sold nowhere outside of Wielkopolska Lech Pils. It is nearly impossible to get it
from the tap, and one of the few places where
it can be sampled in that form is Piwko Naprzeciwko. A typically Polish custom of serving beer
with various sweet syrups will definitely come
as a surprise to patrons from abroad.
The famous Poznań goats, butting their heads
every day at midday on the City Hall tower, can
be seen from the windows of the pub. Another
fact worth noticing is that “The Guardian” mentioned Piwko Naprzeciwko in its recommendation for football fans during the UEFA Euro Cup
2012.
Not only the relaxed, crowded pub atmosphere
is a noteworthy fact – the friendly prices are
one as well. A pint will cost you a proverbial few
Złotych, and a starter should not be more than
10 PLN.

Stary Rynek 42, 61772 Poznań
+48 61 852 0018
fb.com/PiwkoNaprzeciwkoChapasBar
E 016°56'5,0316", N 52°24'30,0384"
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Setka zaprasza do niekończącego się labiryntu piwnicznych sal i korytarzy pod
kamienicą przy ul. św. Marcin 8. Nie będzie w tym przesady, jeśli powiemy
o Setce, że to prawdziwy piwny skarbiec.
Setka to poważny gracz na piwnej scenie
Poznania. Bogata oferta piw butelkowych
obejmuje około 300 gatunków. Dziesięć nalewaków oferuje piwa beczkowe zmieniane
rotacyjnie. Beczki przechowywane są w specjalnej chłodni. Do jej wnętrza można zajrzeć
przez przeszklone drzwi, tuż po wejściu do lokalu.
Piwo to pasja, a pasja to ludzie. Można tu
spotkać twórców małych browarów, kreatorów piwnego smaku i piwowarów domowych. Spotkaniom często towarzyszą degustacje.
Tętno Setki odmierzają kolejne premiery piw
z browarów kontraktowych, rzemieślniczych
i restauracyjnych. To często jedyna okazja, by
spróbować takich piw poza miejscem ich
pochodzenia.
Wnętrza Setki to surowe, ceglane mury skąpane w mroku, drewniane ławy i dekoracje
z demobilu, niekiedy uzupełnione o zaskakujące detale, jak na przykład koronkowe
majtki nad barem. Jak się tam znalazły? To
już Wam wyjaśni załoga baru.
Jeszcze jedno, nazwa pubu wcale nie pochodzi od tradycyjnej objętości porcji wódki,
a jest skrótową nazwą Sekcji Turystyki Kwalifikowanej, w której poznali się właściciele lokalu. Stąd też wiele górskich pamiątek:
starych nart czy map. Teraz zapraszają Was
na kwalifikowaną wyprawę na szczyty sztuki
piwowarskiej.

Setka offers a never ending labyrinth of
cellar rooms and halls underneath a tenement house in Św. Marcin 8. Calling Setka
a real beer treasury is no exaggeration.
Setka is a major player on the Poznań beer
scene. A wide selection of bottled beers includes over 300 types. Ten nuzzles offers beers
from the tap changed in a rotational manner.
The kegs are kept in a specially designed cold
room, which you can look into through a
glass door right by the entrance of the pub.
Beer is passion and passion is people. Small
brewery owners, beer flavour creators and inhouse brewers can all be spotted hanging
out in Setka. The meetings are often accompanied by tastings.
Setka’s pulse is measured by subsequent
premières of beers from contracted, craft and
restaurant breweries. It is sometimes a rare
and only opportunity to sample such beers
outside of their place of origin.
The interiors are raw, brick walls basking in
darkness, wooden benches and army surplus
decor, sometimes complemented by baffling
details such as lace underwear over the bar.
How did it get there? Ask the staff, they will
explain.
The pub’s name – Setka – does not come
from the traditional Polish expression for 100
ml of vodka, but is an alliteration coming
from Sekcja Turystyki Kwalifikowanej (Qualified Tourism Section), where the owners of
the locale met. It is also the reason behind so
many mountain-related memorabilia, such
as old skies or maps, which can be seen in
Setka. Now the owners invite you to take a
qualified tour of the peaks of brewery craftsmanship.

ul. Święty Marcin 8, 61803 Poznań
+48 604 777 581
www.setkapub.pl
E 016°55'46,4844", N 52°24'21,3336"
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Pub SomePlaceElse w Hotelu Sheraton to
idealne miejsce na wieczorne piwo i sportowe emocje. Kartę piw tworzy kilkanaście różnorodnych propozycji.
W SomePlace Else znajdziecie także sześć
telewizorów LCD oraz jeden z największych ekranów w Poznaniu.
Jeśli cenicie sobie jakość i styl, za który jesteście skłonni więcej zapłacić, to SomePlace
Else zyska Wasze uznanie. Atuty to niewątpliwie międzynarodowa atmosfera budowana przez gości z całego świata, dobra muzyka, profesjonalna obsługa i idealna do piwa, kuchnia Tex-Mex, będąca połączeniem
kulinarnych tradycji Meksyku i Stanów Zjednoczonych. W karcie znajdziecie fajitas,
chrupiące tortille ze świeżą salsą oraz domowym guacamole, soczyste żeberka, pikantne
mięsa i grillowane plastry polędwicy. Kuchnia otwarta jest do późnych godzin nocnych.
Wyróżnikiem SomePlace Else jest ciekawe,
eleganckie wnętrze nawiązujące wystrojem
do amerykańskich barów z lat pięćdziesiątych. Tę inspirację łatwo rozpoznać w użytych materiałach: drewnie, skórze i wielu
chromowanych gadżetach. Natomiast lokalnego kolorytu dodaje zdobiąca ścianę połowa Syreny – jednego z popularniejszych
polskich aut, produkowanego od końca lat
pięćdziesiątych aż do początku osiemdziesiątych, obecnie unikatu.
Jeśli jesteście studentami, koniecznie wcześniej sprawdźcie, czy akurat nie ma dla Was
specjalnej promocji. Warto skorzystać, bo
SomePlace Else przenosi swoim wystrojem
do innego świata.

SomePlace Else in Sheraton Hotel in Poznań is an ideal place for an evening pint
and sports excitement. There are several
different beers on the menu, as well as
six LCD TVs and one of the largest screens
in Poznań.
If you value style and quality for which you
would be willing to pay a bit extra, SomePlace Else is the place for you. Its assets are
undoubtedly the international atmosphere
created by hotel guests from all over the
globe, good music, professional staff and
Tex-Mex cuisine, which is a combination of
the culinary traditions of Mexico and the
USA. En carte you will find such Tex-Mex
specialities as fajitas with fresh salsa and home-made guacamole, juicy ribs, spicy meats
and grilled sirloin slices. The kitchen is open
until late hours of the night.
What sets SomePlace Else apart is an interesting, elegant interior, which alludes to
American bars from the fifties. This inspiration is easily recognizable in the used materials: wood, leather and many chrome
gadgets. The addition of the front part of Syrena – one of the most popular Polish cars,
produced from late fifties to the early eighties and currently unique – provides some
local colour to one of the walls the inside of
the pub.
The pub offers a variety of special offers for
students – it is really worth it to check them
out, as SomePlace Else does transport you to
a whole other place.

ul. Bukowska 3/9, 60809 Poznań
+48 61 655 2000
www.poznan.someplaceelse.pl
E 016°54'39,0564", N 52°24'24,174"
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Jeśli szukasz naprawdę swojskiego miejsca, to koniecznie musisz zajrzeć Za Kulisy. Pomimo że spora część gości to stali
bywalcy, każdy będzie czuł się tu dobrze,
a lokal zdecydowanie sprzyja intymnym
rozmowom z bliską osobą lub przyjaciółmi.
Przytulny klimat tworzą drewniane meble,
przyćmione światło i setki książek na regałach. To także jeden z najdłużej działających
klubów w Poznaniu. Przez blisko 20 lat historii ściany obrosły pamiątkami po gościach: wierszami na serwetkach, rysunkami,
pocztówkami, ale znaleźć można także małe
dziwactwa, choćby obcięty krawat w ramce,
czy wzięty z budowy napis z nietypowym
ostrzeżeniem: „Uwaga, chwała na wysokościach”. Na fotografiach odnajdziemy wiele
znanych osób, które dłużej lub krócej były
związane z Poznaniem i klubem.
W stałej ofercie znajduje się około dziesięciu
regionalnych piw, w tym przynajmniej kilka
gatunków podawanych z beczki: od wytrawnych po słodkie (miodowe lub owocowe), a także bogata karta drinków.
Lokal położony jest tuż za Pałacem Górków,
siedzibą Muzeum Archeologicznego. To ledwie kilkanaście kroków od pełnego ludzi
i zgiełku Starego Rynku. Tylko tyle wystarczy,
by znaleźć się w świecie tonących w półmroku
ciasnych uliczek i klubów pełnych... książek.

If you are looking for a really homely place, you must pay a visit to Za Kulisami
(Backstage). Even though most of the patrons are regulars, anyone and everyone
will feel welcome and the locale favours
intimate conversations with the significant other or an evening of fun with
friends.
The cosy atmosphere is created by wooden
furniture, dimmed lights and hundreds of
books on the shelves. Za Kulisami is also one
of the longest running clubs in Poznań. For
nearly twenty years of its existence, the walls
have become overgrown with memorabilia
– poems on napkins, drawings, postcards,
but also little curiosities such as a cut tie in a
frame or a typical construction site sign with
a very atypical warning: “Attention! Gloria in
excelsis”. In the photographs there are many
famous people, whose lives had been tied
with Poznań and Za Kulisami for a longer or
shorter period of time.
On standing offer there are about ten regional beers, including at least a few served
from a tap, from dry to sweet (honey or fruit), as well as a selection of cocktails. Za Kulisami is located right behind Pałac Górków
(The Górka Palace), home to the Archaeological Museum. It is just several steps away
from the crowded, noisy Stary Rynek, and it
is all it takes to enter a world of narrow streets drowned in dimness and clubs filled with
books.

ul. Wodna 24, 61782 Poznań
+48 61 853 2397
www.facebook.com/zakulisami
E 016°56'6,6696", N 52°24'26,5392"
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