Łazarz - kulinarne TOP 10

W chwili obecnej na poznańskim Łazarzu możemy śmiało wskazać około 30 wartych uwagi
restauracji barów i kawiarni. Dość powiedzieć, że aż sześć z nich to lokale wyróżnione przez
prestiżowy przewodnik kulinarny Gault&Millau Polska (wydanie na 2018 rok). Dziś podpowiadamy,
które miejsca należy wziąć na pierwszy ogień aby rozpocząć swoją kulinarną przygoda z Łazarzem.
Wierzcie nam, tu naprawdę jest co odkrywać!
Na wstępie wyjaśniamy, że tworząc to konkretne zestawienie postanowiliśmy ułatwić sobie trochę
życie. Nie bierzemy więc pod uwagę doskonałej oferty City Park/Stare Koszary, którym to
restauracjom poświęcimy oddzielny wpis. Poniżej prezentujemy nasze dziesięć łazarskich typów (
w kolejności alfabetycznej). Dowiecie się nie tylko kogo, ale i dlaczego polecmy.

Łazarz - kulinarne TOP 10
(kolejność alfabetyczna)

239 klubokawiarnia - za jedne z najlepszych śniadań w
mieście
ul. Sczanieckiej 10/2, Poznań
www.facebook.com/239kawiarnia | tel.: +48 665 117 703
239 przykuwała naszą uwagę od chwili powstania. Wracaliśmy tu wielokrotnie patrząc jak dojrzewa.
Dziś, większa na niż na początku i z bardziej dopracowanym menu, jest naszym zdaniem jednym z
najlepszych poznańskich lokali serwujących śniadania. W porze śniadań, które serwowane są od
godziny 9:00 (soboty i niedziele od 10:00) oraz w porze lunchu jest tu naprawdę spory ruch, więc
warto zapytać o możliwość rezerwacji stolika. Nam marzy się tylko jedno - wcześniejsze godziny
otwarcia.

3 kapary pizza & pasta - za pasję i oryginalne, włoskie
składniki
ul. Jarochowskiego 8, Poznań

www.facebook.com/3kapary | tel.: +48 794 980 630
Za powstaniem pizzerii 3kapary stoi trójka serdecznych przyjaciół, którzy postanowili robić najlepszą
w świecie, włoską pizzę. Szkolenia we Włoszech, oryginalne produkty i zapał właścicieli dały efekt w
postaci bardzo smacznej pizzy i miłej atmosfery w lokalu. O tym czy jest to faktycznie najlepsza pizza
na świecie zdecydować musicie sami. Naszym zdaniem warto rozważyć tę kandydaturę ;) Poza pizzą
serwowane są tutaj również doskonałe, włoskie makarony. Takie prawdziwie al dente! P.S. Pizza
dostępna jest także na platformach dostarczających jedzenie do domu, ale warto wziąć poprawkę na
to, że tego typu pizza musi być świeża i szybko traci swoje walory. Jeśli tylko możecie, zamawiajcie
pizze w lokalu! P.s. Pizzeria zmienia na przełomie czerwca i lipca 2018 roku siedzibę i przenosi sie
do lokolalu za ścianą. Adres nie ulegnie zmianie.

3 Kapary Pizza & Pasta - ul. Jarochowskiego 8, Poznań

Barrio - za szeroki wybór win, rozsądne ceny i pyszne tapas!
ul. Wyspiańskiego 13, Poznań
www.facebook.com/vinoladebarrio | tel.: +48 883 536 747

Barrio na Łazarzu to winiarnia i tapas bar w jednym. Imponująca kolekcja win hiszpańskich dostępna
jest na miejscu i na wynos. Za butelkę wina wypitą na miejscu nie zapłacimy tu korkowego- brawo
Barrio! W stałej ofercie znajdziemy także trzy wina białe i trzy wina czerwone dostępne na kieliszki.
Za kieliszek zapłacimy poniżej 10 zł, a za wino w butelkach od ok 30 zł. Niewielka kuchnia
codziennie przygotowuje świeże, zimne i ciepłe przekąski utrzymane w konwencji hiszpańskiich
tapas. Jedzenie można kupić także na wynos. Dotyczy to zarówno potraw przygotowywanych na

miejscu jak i dostępnych w części sklepowej oryginalnych hiszpańskich produktów, takich jak sery,
wędliny czy oliwki. Polecamy!

Barrio - ul. Wyspiańskiego 13, Poznań

Brasserie Brique - za dyskretną elegancję i doskonała
kuchnię
ul. Bolesława Limanowskiego 15, 60-744 Poznań
www.facebook.com/briquepoznan | +48 600 003 117

Brasserie Brique działa od kwietnia 2018 roku. Elegancki Ilonn Boutique na ulicy limanowskiego,
słusznie kojarzony z usługami noclegowymi, postanowił nieco bardziej wyeksponować część
gastronomiczną swojej działalności i tak doszło do oficjalnego otwarcia Brasserie Brique. To miejsce
urzeka dyskretną elegancją. W kameralnym wnętrzu przywita Was otwarta i uśmiechnięta obsługa
otwarta na Wasze pytania i potrzeby. Dopracowana, smaczna i elegancka karta menu to tylko jeden z
powodów by tu wracać. Kolejnym są różnego typu ciekawe wydarzenia z kuchnią w tle,
organizowane w przestrzeniach restauracji. Polecamy tatara!

Brasserie Brique (Ilonn Boutique) - ul. Limanowskiego 15, Poznań

Cafe Przymiarka - za duszę i za misia ;)
ul. Wyspiańskiego 15, Poznań
www.facebook.com/Cafe-Przymiarka | tel.: +48 537 665 471

Przymiarka to takie miejsce z duszą. Warto posiedzieć, zagadnąć, na chwile zapomnieć o telefonie
komórkowym, a najlepiej nie wyciągać go z kieszeni. Opisując przymiarkę pozwalamy sobie
zacytować fragment jednej z facebookowych opinii: “Pyszne ciasta. Oryginalny wystrój. Sympatyczna
właścicielka. Ich kawa na wynos stanowi istotne urozmaicenie spacerów do pobliskich parków”. Te
słowa to strzał w dziesiątkę! Od siebie dodamy jeszcze, że lokal ma… podziemia o mrocznej historii!
P.S. Chcecie wiedzieć o co chodzi z misiem? To praca domowa dla Was! Do odrobienia w Przymiarce.

Kuchnia PoWolność - za zieloną kuchnię i pozytywne
nastawienie
ul. Kanałowa 15, Poznań
www.facebook.com/kuchniapowolnosc | +48 668 382 395
Kuchnia powolność przejęła lokal po restauracji Hygge. Zapuściła tu swoje korzenie i wszystko
wskazuje na to, że ma się dobrze. Ultrakrótkie menu koresponduje z wielkością lokalu. To dosłownie
kilka pozycji, zmienianych co jakiś czas. Naszym zdaniem to jedna z najlepszych opcji wege w
Poznaniu choć uprzedzamy, że popularność oznacza spory ruch i kłopot ze znalezieniem wolnego
miejsca. Wszystko przygotowywane jest od podstaw, więc czasem trzeba chwile poczekać na swoje
danie. P.s. Jadąc do Kuchni PoWolność, zamiast samochodu wybierzcie rower, tramwaj lub zróbcie
sobie spacer. Znalezienie miejsca parkingowego graniczy tu z cudem.

Kuchnia PoWolność - ul. Kanałowa 15, Poznań

Parle Patisserie - za powiew świeżości i wszechobecne
światło
ul. Grunwaldzka 33C, Poznań
www.facebook.com/parlepatisserie | tel.: +48 575 551 664
Pojawieniu się na Poznańskiej mapie kulinarnej Parle patisserie towarzyszył spory szum. Urządzony
w starym pawilonie handlowym lokal urzekał swoim wyglądem. Jasny, z ogromną przeszkloną ścianą,
działał jak magnes na wszystkich którzy przejeżdżali obok. Wiele osób planowało wizytę w Parle
Patisserie, ale zdecydowanie mniej zastanawiało się nad tym czego od strony kulinarnej można się tu
spodziewać. Patisserie to typ lokalu, który łączy w sobie cukiernię i piekarnię. Jeśli w ofercie
pojawiają się dania ciepłe to są to dania bardzo proste, najczęściej podawane z wypiekanym na
miejscu pieczywem. Parle to właśnie taki lokal. Teraz, gdy już wiesz czego się po nim spodziewać,
namawiamy na wizytę!

Parle Patisserie - ul. Grunwaldzka 33C, Poznań

Pączuś i Kawusia - za pączki, kawę i życzliwość
Rynek Łazarski 8, Poznań
www.facebook.com/paczusikawusia | tel.: +48 690 003 723
Pączuś i kawusia to miejsce które idealny sposób połączyło ze sobą doskonałą kawę, wyśmienite
pączki, ciekawie urządzone wnętrze i niezwykłe podejście do gości. Tak, tak - do gości! Nikt nie
poczuje się tu jak klient. Tu się nie podaje tylko serwuje, a każde pytanie znajduje życzliwą
odpowiedź. Tu wpada się posiedzieć, a nie tylko kupić pączka. Pączuś i kawusia to naszym zdaniem
również “pierwsza piątka” jeśli chodzi o temat kawy. Koniecznie ich sprawdźcie! P.S. Warto
rozważyć rezerwację stolika.

Pączuś i Kawusia - Rynek Łazarski 8, Poznań

Rusztowanie grill•bistro - za pierwsze kroki w segmencie
"mięso"
ul. Małeckiego 22, Poznań
www.facebook.com/rusztowanie.bistro | tel.: +48 61 448 55 96

Jeżyce mają KRAFT, a Łazarz od stycznia 2018 roku może pochwalić się restauracją Rusztowanie.
Lokale specjalizujące się w daniach mięsnych cieszą się popularnością i można się spodziewać, że
będzie ich jeszcze więcej. Jedno jest pewne - konkurencja rośnie wraz z poziomem serwowanych w
lokalach dań. Świeżo otwarte Rusztowanie bada jeszcze rynek i stabilizuje swoją ofertę. To co
serwuje w tym momencie na pewno warte jest uwagi. Smakujcie, testujcie i dzielcie się
spostrzeżeniami z obsługą. To bardzo sympatyczny zespół, otwarty na gości i wszystkie Wasze uwagi.
Przygodę z Rusztowaniem warto zacząć od burgera serwowanego na łopacie. W komplecie (w cenie)
dostaniecie jeden z dodatków i... gumowe rękawiczki. Po co? Zobaczcie sami! Zapraszamy na
Łazarz!

Rusztowanie grill•bistro - ul. Małeckiego 22, Poznań

Steak & Grill RESTAURANT (HOTEL MODERNO)
ul. Kolejowa 29, 60-718 Poznań
www.web.facebook.com/hotelmodernopoznan | +48 61 664 66 02
Lubicie kulinarne niespodzianki? Szukacie czasami "nowych" miejsc wartych odwiedzenia? Mamy dla
Was takie! Hotel Moderno działa od kilku lat, lecz mimo tego niewielu mieszkańców Poznania zdaje
sobie sprawę z tego, jaką tu mamy perełkę. W karcie znajdziecie dania z akcentami kuchni
śródziemnomorskiej. Wszystko aromatyczne, świeże i rozsądnych cenach. Polecamy risotto z
krewetkami, krem pomidorowy i steki. Zjecie tu także doskonałe dania z ryb. Potwierdzeniem jakości
serwowanych tu dań jest prestiżowe wyróżnienie francuskiej serii wydawniczej Gault&Millau na rok
2018, na które zapracował młody i utalentowany szef kuchni Maciej Piątek. P.s. Warto pamiętać, że
dla gości tej przestrzennej, jasnej i komfortowej restauracji przewidziano bezpłatny parking na ok.
50 samochodów zlokalizowany na tyłach hotelu.

Steak & Grill RESTAURANT (HOTEL MODERNO) - ul. Kolejowa 29, Poznań

BONUS!
Salon z ogrodem - za dopracowaną, domową kuchnię i za
ogród
ul. Limanowskiego 5, Poznań
www.facebook.com/salonzogrodem | tel.: +48 730 975 263

“Salon z ogrodem” to restauracja z kuchnią domową. W karcie znajdziemy śledzie, pierogi, kaczkę
czy czerninę. Wszystko świeże, smaczne i sezonowe. Lokal położony na Łazarzu podejmuje głównie
stałych gości, którzy ceniąc ofertę restauracji chętnie tu wracają. Umiarkowany poziom cen i
atrakcyjnie propozycje lunchowe zachęcają do częstych i regularnych odwiedzin. Nazwa odkrywa
jeden z atutów restauracji czyli piękny, letni ogród. W ciepłe dni znajdziecie tu wytchnienie i spokój
uciekając na chwilę od zgiełku miasta. Lokal otrzymał rekomendację “żółtego przewodnika” na rok
2018. Lokal trafiłby do murowanego zestawienia najlepszych lokali poznańskiego Łazarza gdyby nie
mała rewolucja - czerwiec poza piękną pogodą przyniósł lokalowi zmianę szefa kuchni - czekamy
zatem na nowy rozdział w życiu restauracji i nowe menu! Powodzenia!

Salon z ogrodem - ul. Limanowskiego 5, Poznań

Smacznego!

