Gastronomia

Posmakuj Poznań! Spróbuj rogala świętomarcińskiego, zdjedz domowe lody i zrelaksuj się!
Lista partnerów nowej edycji Poznańskiej Karty Turystycznej 2021

Gusto Ristorante - 10% rabatu

Gusto Ristorante to idealne miejsce dla wielbicieli kuchni włoskiej. Zapach wypieku pizzy z pieca
opalanego drewnem, makarony, sałatki, owoce morza, ryby, zupy oraz mięsa to rozkosz dla każdego
podniebienia. Goście mogą usiąść w ogródku bądź skorzystać z leżaków.

Śrem, ul. Gostyńska 51
więcej informacji TUTAJ

Restauracja Bazar 1838 - 10% rabatu

Restauracja Bazar 1838 to szczególne miejsce dla każdego ceniącego sobie wyjątkowy smak potraw i
elegancki sposób ich podania. Tutaj tradycyjna polska kuchnia występuje w nowoczesnej odsłonie.
Dopełnieniem całości są stylowe i ciepłe wnętrza. Dzięki bogatemu doświadczeniu szefa kuchni dania
restauracji charakteryzuje swoboda, fantazja i koloryt, a karta restauracyjna ma sezonowy charakter
i zmienia się wraz z porami roku.

ul. Paderewskiego 8
więcej informacji TUTAJ

Restauracja Bistro Park Restaurant - Hotel HP Park - 10% rabatu

Restauracja oferuje pyszną kuchnię polską i europejską przygotowywaną przez mistrzów. Dania dla
każdego – w tym m.in. wybitna kaczka i rewelacyjna golonka. I oczywiście jedyny taki widok w
Poznaniu na jezioro Maltańskie. Tarasy letnie, a także zielona strefa pikniku obok tarasu dolnego
dostępne są w okresie od wiosny do jesieni. Restauracja zapewnia profesjonalną obsługę i
organizację uroczystości zarówno rodzinnych, jak i biznesowych (wesela, chrzciny, komunie,
urodziny, spotkania integracyjne, biznes eventy, spotkania przy grillu, romantyczne kolacje, biesiady
piwne itp.)

ul. abpa Baraniaka 77
więcej informacji TUTAJ

Restauracja Cztery Pory Roku - Hotel Vivaldi - 10% rabatu

Restauracja Cztery Pory Roku stawia na produkty sezonowe i lokalne, z których Szef Kuchni
komponuje wyśmienite, tradycyjne potrawy z nowoczesnym twistem. Rano, wszystkich Gości wita
zapach świeżo zaparzonej kawy i bogate śniadaniowe menu. Otaczająca z każdej strony zieleń i
śpiew ptaków koi zmysły i pozytywnie nastraja na cały dzień. Po południu można spróbować m.in.
najlepszej wielkopolskiej kaczki, soczystego steka czy dań kuchni roślinnej. Doświadczony zespół
pomoże dobrać wino, które wydobędzie smak wszystkich potraw. Restauracja to również doskonałe
miejsce na organizację przyjęć rodzinnych, szkoleń.

ul. Winogrady 9
więcej informacji TUTAJ

Restauracja Flavoria - IBB Andersia Hotel - 20% rabatu

Restauracja Flavoria w IBB Andersia Hotel to miejsce, gdzie serwowane są dania kuchni fusion w
najlepszym wydaniu. Najwyższa jakość i świeżość składników, dbałość o każdy detal, a także
kreatywny i profesjonalny zespół sprawiają, że kuchnia restauracji Flavoria jest wyjątkowa i
wyśmienita. Gość może delektować się wspaniałymi włoskimi makaronami, soczystym stekiem, czy
pyszną, tradycyjną kaczką po poznańsku. Zmysłowa, łagodna muzyka tworzy niepowtarzalny nastrój,
sprawiając, że Flavoria to magiczne miejsce, zaspokajające nie tylko zmysł smaku.

Plac Andersa 3
więcej informacji TUTAJ

Restauracja Lumière - Hotel Edison w Baranowie - Kieliszek wina z Winnicy Edison przy
zamówieniu powyżej 60 zł

Restauracja Lumière to miejsce idealne na biznesowe lunche, rodzinne weekendowe obiady i
wieczorne spotkania z przyjaciółmi przy pizzy! Menu opiera się o nowoczesną kuchnię polską z
wykorzystaniem włoskich i francuskich akcentów. Dużą wagę przykłada się do tego, by karta była
sezonowa i lokalna. Restauracja bardzo dba o pochodzenie produktów, które są wykorzystywane w
kuchni. Specjalnością restauracji są sezonowane steki, które robione są z polskiej krowy mlecznej.
Osobnym konceptem jest pizza, która jest wypiekana w kamiennym włoskim piecu opalanym
drewnem. Idea pizzy opiera się tu o prostotę i wykorzystanie najlepszych produktów.

Baranowo, ul. Wypoczynkowa 60
więcej informacji TUTAJ

Restauracja L33 Bistro&Bar - Hotel Liberte 33 - autorski koktajl alkoholowy lub bezalkoholowy
przy zamówieniu powyżej 60 zł

Hotel NH Poznań położony jest w samym sercu Poznania, w kilka chwil można znaleźć się na Starym
Rynku, Międzynarodowych Targach Poznańskich i Dworcu Głównym PKP. Restauracja hotelu NH od
rana zaprasza na śniadania serwowane w formie bufetu. W bogatym menu śniadaniowym znajdują

się ciepłe i zimne potrawy, świeże sezonowe produkty oraz wyroby własnej produkcji. Do kolacji lub
obiadu proponujemy hiszpańskie wino, do którego serwujemy równie hiszpańskie przekąski.
Restauracja hotelu NH to także doskonałe miejsce na organizację przyjęć rodzinnych takich jak
komunie, wesela, chrzciny czy inne przyjęcia okolicznościowe. Podczas organizacji przyjęć
zapewniamy Państwu profesjonalnego doradcę i obsługę, a w razie potrzeby indywidualne menu i
konsultację z szefem kuchni.

ul. Libelta 33
więcej informacji TUTAJ

Restauracja Podanie - Stadion Poznań - 10% rabatu

To PODANIE Was zaskoczy! Lokalnie – Kulinarnie
Zapraszamy do skosztowania dań z kuchni regionalnej w nowoczesnym wydaniu. Takich plyndzy,
szagówek czy pyry z gzikiem nie jeśliście nigdy wcześniej! Restauracja PODANIE znajduje się w
jednym z najpopularniejszych obiektów Poznania - na Stadionie Poznań.

ul. Bułgarska 17
więcej informacji TUTAJ

Restauracja Rynek - Sheraton Poznan Hotel - 10% rabatu

RYNEK jest miejscem spotkań. Miejscem, które zawsze tętni życiem, w którym można zjeść
najlepszej jakości świeże produkty, od sprzedawcy który jest dobrze znany i któremu można zaufać.
Restauracja Rynek jest dumna z najlepszych polskich produktów i tradycji kulinarnych. Serwuje
piękne, autentyczne jedzenie, z lokalnych produktów od znanych dostawców. Inspiruje się wszystkim
co nas otacza, najnowszymi trendami, poznańskimi targowiskami, kulinarną historią regionu.
Swoboda i miła atmosfera wyjątkowo dobrze komponują się z piwami rzemieślniczymi, selekcją win i
zaskakującymi drinkami – gościom podawane jest wszystko co najlepsze w okolicy.

ul. Bukowska 3/9
więcej informacji TUTAJ

Pyra Bar - 15% rabatu

Zainspyrowani prawdziwie undergroundowym potencjałem ziemniaka stworzyliśmy Pyra Bar. Jedyne
takie miejsce, które z polotem serwuje dania skomponowane z pyr, czyli kartofli. Łagodny zBoczek i
ostry Kurczak Cukinsyn w roli zapiekanki, Potejta, czyli ziemniaki w mundurkach, znalazło się też
miejsce na regionalne odsłony ziemniaka: Pyrę z Bzikiem (czyt. gzikiem), czy kartofla zrobionego na
szaro (szarą kluskę).

ul. Strzelecka 13
więcej informacji TUTAJ

Spaghetteria Avanti - 10% rabatu

Spaghetteria AVANTI proponuje dania kuchni włoskiej: spaghetti, pizzę, lasagne, makaronowe
zapiekanki, piadinę, sałatki... Spaghetteria zlokalizowana jest w staromiejskiej kamienicy na Starym
Rynku 76, zaprasza swoich Gości nie tylko do lokalu, ale również do letniego ogródka. W
tłumaczeniu na język polski AVANTI (wł.) oznacza zaproszenie do wejścia. A więc… AVANTI!!! Pizza
oraz pozostałe dania i napoje dostępne są w ofercie ,,na wynos”.

Stary Rynek 76
więcej informacji TUTAJ

Restauracja Winestone – Hotel Mercure Poznań Centrum - 10% rabatu z wyłączeniem lunchu
dnia i win ze sklepu

Restauracja Winestone mieści się w Hotelu Mercure w samym centrum Poznania. Łączy kuchnię
międzynarodową z lokalnymi akcentami. Dania serwowane są na gorących kamieniach. To tu można
spróbować korzennej bagietki na zakwasie z rodzynek, do której podawana jest najwyższej jakości
oliwa oraz przyprawa Dukkah przyrządzona przez kucharza. W restauracji Winestone znajduje się
bogaty wybór win z całego świata, a obsługa pomoże dobrać odpowiednie wino do zamawianego
dania.

ul. Roosevelta 20
więcej informacji TUTAJ

Weranda caffe - 10% rabatu

Oprócz wyśmienitych domowych ciast i deserów serwuje swoim gościom niepowtarzalny klimat i
chwilę relaksu w letnim, zacisznym ogrodzie w centrum miasta. Weranda caffe urzeka detalami,
które tworzą niezwykle ciepłą i domową atmosferę. Jest cichym i spokojnym miejscem, gdzie można
przysiąść na filiżankę swojej ulubionej kawy i domowe ciasto. Przypomina werandę wiejskiego domu,
gdzieś na południu Europy.

ul. Świętosławska 10
więcej informacji TUTAJ

Weranda lunch & wine - 10% rabatu

W niej życie toczy się zgodnie z porą dnia – jest czas na śniadanie, później nastaje szczytowy czas
lunchu, który zmienia się codziennie, wieczór zaś zarezerwowany jest dla wina. Zlokalizowana w

jednym z najpiękniejszych centrów sztuki i biznesu - Starym Browarze - odpowiada na potrzeby
zabieganych gości, zachowując jednocześnie ciepły i przytulny klimat. Rustykalny, a jednocześnie
prosty i surowy wystrój, przywołuje na myśl najmodniejsze lokale nowojorskiej dzielnicy
Williamsburg.

ul. Półwiejska 32
więcej informacji TUTAJ

Zielona Weranda caffe & ristorante - 10% rabatu

Restauracja od wejścia wita zielenią i niezwykłymi dekoracjami z przepięknym ogrodem letnim.
Ogród letni – jeden z najpiękniejszych w Poznaniu – stanowi enklawę zieleni i spokoju w centrum
miasta. Świeże sałaty, grillowane mięsa, wyśmienite desery i prawdziwie domowe ciasta wzbudzają
entuzjazm niejednego łasucha.

ul. Paderewskiego 7
więcej informacji TUTAJ

