Jedzenie i wino - klasyczna elegancja

Historia wielu rozpoznawalnych marek gastronomicznych w Poznaniu związana jest z funkcją
targową miasta. Uczestnicy targów docierający do Poznania z najodleglejszych zakątków świata to
świadomi i wymagający klienci. Dbając o zadowolenia gości i renomę lokalu od dawna podglądano w
Poznaniu światowe trendy i pielęgnowano wartościowe lokalne tradycje. To wlasnie standard obsługi
i efektowne wnętrza stanowią klucz wyboru naszych eleganckich klasyków.

Brovaria | Stary Rynek 73- 74
Browaria oferuje dania kuchni europejskiej inspirowane polskimi akcentami. Zjemy tu lunch, obiad i
wytworna kolację. W zależności od okazji i atmosfery spotkania możemy skorzystać z baru, sali
piwnej, restauracji lub ceglanej piwnicy. Doskonalą, wysmakowaną kuchnię uzupełnia piwo warzone
w restauracyjnym browarze. Serwowane są tu cztery gatunki piwa oraz szeroki wybór piwnych
koktajli. Przestronny ogródek zlokalizowany jest w centralnej części starego Rynku.
Restauracja Bazar 1838 | ul. Paderewskiego 8
Restauracja serwuje autorskie dania Jacka Fedde. Kuchnia restauracji opiera się na polskiej tradycji
kulinarnej, serwowanej w nowoczesnej i eleganckiej formie. W menu znajdziemy włoskie i francuskie
akcenty. Restauracja swoim klimatem nawiązuje do francuskich brasserii. To niezobowiązująca
elegancja w doskonałym wydaniu. Na tyłach restauracji znajdziemy przepiękny ogródek, który
pozwoli nam schować się przed zgiełkiem miasta.
Enjoy Restaurant | ul. Reymonta 19
Restauracja Enjoy to z jednej strony jedna z najlepszych, eleganckich kuchni Poznania, z drugiej
bardzo niezobowiązująca przyjazna przestrzeń. Przeszklony ogród zimowy to miejsce idealne na
lunch. Konstrukcja karty to wyłom od tradycyjnego podejścia. Sami decydujemy co jest dla nas
przystawką, a co daniem głównym. Zjemy tu doskonale zupy, delikatnego łososia wędzonego w
wiśniowym dymie czy foie gras z kawałkami piernika. Twórcą dań jest Dominik Brodziak, uczestnik
konkursu Bocuse d'Or i trener wielokrotnie nagradzanego zespołu młodych kucharzy. Kuchnia
Dominika jest lekka, wysmakowana i doskonała technicznie. Posiłek w Enjoy to prawdziwa gratka dla
smakoszy. Trzeba tu dotrzeć przynajmniej raz.
Cucina | Wyspiańskiego 25c
Cucina to restauracja związana z marką City Park Hotel & Residence i jednocześnie integralna cześć
konceptu gastronomicznego 88. Autorska kuchnia Ernesta Jagodzińskiego odwołuje się klimatów
śródziemnomorskich. Ciepłe eleganckie wnętrze z drewnianymi akcentami ozdabiają winne regały.
Cucina to nie tylko restauracja, to także ekologiczne, śródziemnomorskie delikatesy, oraz prawdziwa
Pizza z Pieca.
Flavoria | Pl. Andersa 3
Restauracja Flavoria to bogata paleta smaków i aromatów w eleganckim, przeszklonym wnętrzu, z
widokiem na Stary Browar. W menu znajdziemy makarony, steki i poznańską kaczkę. Restauracja
zlokalizowana jest na poziomie 1 hotelu IBB Andersia. Hotel Posiada własny podziemny parking.
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Le Palais du Jardin | Stary Rynek 37
Bażanciarnia | Stary Rynek 94
Restauracja Dąbrowskiego 42 | Dąbrowskiego 42
Hugo | Wojskowa 4
Mielżyński Vine Bar | Wojskowa 4
Fiesta del Vino | Czechosłowacka 106a
Restauracja Ratuszova | Stary Rynek 55
Villa Magnolia | ul. Głogowska 40
Delicja | plac Wolności 5
Milano | al. Wielkopolska 42
Papavero | ul. 3. Maja 46
Piano Bar Restaurant & Cafe | ul. Półwiejska 42 (Stary Browar)
SPOT. | ul. Dolna Wilda 87
Restauracja A NÓŻ WIDELEC | ul. Czechosłowacka 133
Figa | ul. Grunwaldzka 512

