Nowości na kulinarnej mapie Poznania

Mamasitas, Tavaa, Why Thai i Zwierzyniecka 12 CAFE to lokale, które niedawno zaistniały na
kulinarnej mapie Poznania. W naszym jesiennym zestawieniu miejsc, które warto odwiedzić,
dominują restauracje oferujące dania z odległych zakątków świata. Co powiecie na ucieczkę od
jesiennych chłodów i kulinarną wycieczkę w cieplejsze zakątki świata? Zapraszamy!

Mamasitas
ul.Taczaka 24, Poznan
www.facebook.com/mamasitasrestauracja | +48 61 225 77 55
Mamasitas to połączenie kuchni meksykańskiej z kuchnią Stanów Zjednoczonych. Smaczna i ciekawa
kuchnia serwowana w kolorowych, przestronnych wnętrzach szybko zyskuje sobie zwolenników. W
weekendy można się tu pobawić przy muzyce na żywo.

Mamasitas - ul. Taczak 24

OFF Garbary
ul. Małe Garbary 7, Poznań
www.facebook.com/garbaryoff
Projekt OFF Garbary to projekt wielopłaszczyznowy, a oferta gastronomiczna jest tylko jedną z jego
części składowych. Jest to w zasadzie przestrzeń dedykowana działaniom kulturalnym i artystycznym,
w którą wpleciono kilka dobrze znanych w Poznaniu projektów kulinarnych. Słusznie lub nie, miejsce
określane jest mianem "hipsterskiego". Znajdziemy tu takie marki gastronomiczne Food Patrol,
Czarny Chleb i Czarna Kawa, czy nowy lokal Olala Cafe.

OFF Garbary- ul. Małe Garbary 7, Poznań
Tavaa - Restauracja Indyjska
ul. Ratajczaka 30, Poznan
www.facebook.com/tavaapoznan | tel.: +48 61 22 46 962
Na ul. Ratajczaka, po sąsiedzku z "Ministerstwem Browaru", od sierpnia działa Tavaa. To restauracja
indyjska, oferująca doskonała indyjska kuchnię. Na uwagę zasługują delikatne, soczyste mięsa
przygotowane w oryginalnym piecu i naturalne cocktaile bezalkoholowe. O smak i autentyczność
dbają tu hinduscy właściciele i hinduscy szefowie kuchni.
Why Thai Food and Wine
ul. Kramarska 7, 61-765 Poznań
www.facebook.com/whythaifoodwine | tel.: +48 61 818 29 11
Why Thai to restauracja serwująca dania kuchni tajskiej, przygotowywane w otwartej kuchni przez
tajskich kucharzy. To druga po Warszawie lokalizacja wybrana dla tej marki. Na dwóch poziomach
nowo wyremontowanego lokalu znajdziemy zarówno miejsce na romantyczną kolacje jak i biznesowy

lunch.
Zwierzyniecka 12 CAFE
ul. Zwierzyniecka 12, Poznań
www.facebook.pl/zwierzyniecka12 | tel.: +48 781 622 417
To nowa "śniadaniówka" serwująca ciepłe śniadania, słodkości i oczywiście dobrą kawę z ekspresu
ciśnieniowego, bez której trudno sobie wyobrazić wczesny poranek. Lokal zlokalizowany jest na ul.
Zwierzynieckiej, między rondem Kaponiera i ul. Mickiewicza.

Zwierzyniecka 12 CAFE- ul. Zwierzyniecka 12

Zobacz także poprzednie wpisy publikowane w dziale:

AKTUALNOŚCI GASTRONOMICZNE
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