Kuchnia orientalna

Popularne sushi to nie jedyna propozycja dla wielbicieli orientu. Mamy także kilka podpowiedzi dla
osób szukających dań kuchni chińskiej, tajskiej czy indyjskiej. Na uwagę zasługuje fakt, że są to w
większości kuchnie prowadzone przez kucharzy z odległych zakątków świata. To gwarancja
oryginalności receptur. Szefowie kuchni przyznają jednak, że serwują nam łagodniejsze wersje
narodowych specjałów, znając delikatność europejskiego podniebienia. Jeśli więc jesteś zaprawionym
w boju smakoszem, poproś kelnera by kucharze odważniej przenieśli na Twój talerz egzotyczne
przepisy.

#Azalia #Meh #Pekin #Orient Expres Thanh Ha Nguyen #Pad Thai #PHOBAR #Rico’s Kitchen
#Ricos Kitchen #MADE IN CHINA #TASAKY #Thai Lunch Bar FastWOK #Taj India #Thali Palace
#Umami Sushi #Why Thai food & wine #Yuzu #Zen On

PHOBAR
ul. Wawrzyniaka 19, Poznań
www.facebook.com/PHObar19 | tel.: +48 501 973 974
Restauracja specjalizuje się w zupah Pho, czyli jednym ze specjałów kuchni wietnamskiej. W karcie krótkiej karcie
znajdziemy także dania główne i deser dnia. Surowy wystrój lokalu przypominający stary magazyn wpisuje się w
kilimat Jeżyc. Kontaktowa obsługa, swobodna atmosfera i zgoda właścicieli na obecność psów dopełniają obrazu
smacznej całości.

PHOBAR - ul. Wawrzyniaka 19, Poznań

Pad Thai
ul. Drużbickiego 11, Poznań
www.padthairestauracja.pl | tel.: +48 61 840 76 66
Pad Thai dotknięte rewolucjami Magdy Gessler zyskało koloru, smaku i popularności. Ciekawość
wywołana programem minęła, ale liczba gości nie zmalała. Zmiany nakreślone przez kontrowersyjną
celebrytkę dodały restauracji blasku, a Phad Thai wykorzystało swoją szansę stabilizując jakość i styl.
W menu poza dużym wyborem ciepłych dań tajskich znajdziemy także sushi.

SUSHI - czytaj więcej o lokalach
serwujących sushi

Rico’s Kitchen (MADE IN CHINA)
ul. 27 Grudnia 9, Poznań
www.facebook.com/OjjisanMilkBar | tel.: +48 693 789 92
Rico’s Kitchen to Chiny w oryginalnym wydaniu. Niewielka knajpka zyskiwała z czasem na
popularności, by zmienić lokalizację i dorosnąć do rangi efektownego lokalu. Surowe ceglane ściany
przestronnej restauracji ozdabiają wielkoformatowe fotografie. Największy wyróżnik, poza chińskim
właścicielem i kucharzami, to imponujący wybór świeżych owoców morza. Nie ma tu karty menu,
jest za to wielka lada pełna morskich potworów oraz sympatyczna obsługa, która prowadzi
początkujących wielbicieli orientu za rękę.

Taj India
ul. Wiankowa 3, Poznań
www.tajindia.pl | tel.: +48 61 876 62 49
Smak odległych Indii znajdziemy nad poznańską Maltą. Położona w pobliżu mety toru regatowego

Taj India, od lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem. To zasługa indyjskich szefów kuchni, którzy
w swojej pracy bazują na oryginalnych, specjalnie sprowadzanych składnikach. Trudno tu o miejsce
w porze weekendowego obiadu, mimo że przestronna restauracja może pomieścić kilkadziesiąt osób.
Taj India to dwukrotny zdobywca Korony Smakosza – nagrody wywalczonej w ogólnopolskim
plebiscycie konsumenckim.

Yuzu
ul. Roosevelta 22, Poznań
www.facebook.com/yuzurestaurant | tel. +48 502 396 062 | biuro@yuzu-restaurant.pl
Restauracja Yuzu, czyli najnowsza z restauracji na dziedzińcu serwuje dania kuchni japońskiej z
elementami kuchni peruwiańskiej i brazylijskiej. To nisamowite międzynarodowe połączenie, choć
wymaga komentarza i kilku słów wprowadzenia, bez których to miejsce wydałoby się jedynie
kolejnym sushi barem na mapie Poznania. Pierwsze pytanie jakie powinniście zadać obsłudze to to
pytanie o znaczenie sława "Izakaya". To styl w którym prowadzony jest lokal, często określany jako
japoński odpowiednik tapas baru, irlandzkich pubów czy wczesnych amerykańskich saloonów. To
miejsce o nieformalnym wystroju i stylu, które odwiedza się o dowolnej porze nie tylko po to by jeść,
ale także po toby napić się alkoholu. Charakterystyczne dla Izakaya jest również i to, że dzielimy się
zamawianymi potrawami... (czytaj więcej...)

ul. Roosevelta 22, Poznań

Inne ciekawe adresy na www.orientalny.poznan.travel:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Restauracja Chińska Azalia - ul. Św. Marcin 34, Poznań
Meh - ul. Woźna 17, Poznań
Pekin - ul. 23 Lutego 29, Poznań
Orient Expres Thanh Ha Nguyen - ul. Szamarzewskiego 11, Poznań
Pad Thai - ul. Drużbickiego 11, Poznań
PHOBAR -ul. Wawrzyniaka 19, Poznań
Rico’s Kitchen (MADE IN CHINA) - ul. 27 Grudnia 9, Poznań
TASAKY - ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
Thai Lunch Bar FastWOK (Pasaż Apollo) - ul. Ratajczaka 18, Poznań
Taj India - ul. Wiankowa 3, Poznań
Thali Palace - Ratajczaka 30, Poznań
Umami Sushi - Wodna 7/2, Poznań
Why Thai food & wine - ul. Kramarska 7, Poznań
Yuzu - ul. Roosevelta 22, Poznań
Zen On (Pasaż Bałtyk) - ul. Zwierzyniecka 3, Poznań

