Lunch, kawa i deser w Cocorico

Restauracja Cocorico to jedno z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Poznaniu.
Pozostając w rękach tych samych właścicieli od 1999 roku pielęgnuje dawne tradycje i w wyjątkowy
sposób dba o swoich gośći. Do Cocorico chcemy was zaprosić na lunchowe przekąski, nieziemskie
desery i kieliszek wina pitego w klimatycznym ogródku.

#Cocorico #kaczka #najlepsza kaczka #croque monsieur #kawa i ciasto #lunch #lunch poznan
#lunch w poznaniu #Swiętosławska #Fara

Restauracja znajduje się na ulicy Świętosławskiej. To klimatyczna uliczka łącząca Stary Rynek z
Poznańską Farą. To oczywiście informacja dla osób przyjezdnych bo poznaniakom nie trzeba
tłumaczyć jak dotrzeć do Cocorico.
Jeśli szukacie pretekstu by dotrzeć do Cocorico to pierwszym zamówieniem powinien zostać bezowy
tort lodowy lub firmowy sernik. Dlaczego? Te desery to stara rodzinna tradycja pielęgnowana i
utrzymywana tajemnicy od prawie 20 lat. Warto przypomnieć, że Cocorico funkcjonowało pierwotnie
wyłącznie jako kawiarnia. Funkcje restauracji przyjęło 10 lat temu.

Cocorico oferuje dwie sale dla 24 i 35 osób. W ogródku pomieści się 24 gości.

Niezmiennie smaczne i niezmiennie desery lubiane przyciągają do Cococorico wiernych fanów
domowych słodkości. Jeśli deser to i kawa, a jeśli kawa to koniecznie plotki. Klimat restauracji na
pewno sprzyja rozmowom. Mamy do swojej dyspozycji dwie oddzielne salę oraz niezwykły letni
ogródek zlokalizowany na tyłach budynku. Do każdej z sal można wejść z ulicy niezależnie. Sprawia
to zresztą wrażenie dwóch niezwiązanych ze sobą lokali. Jedna z sal to biała, stosunkowo

nowoczesna przestrzeń kojarząca się z atmosferą miejskiego lunchu, w drugiej unosi się duch
staromodnej elegancji. Pozostaje jeszcze wspomniany powyżej ogródek w którym można byłoby
kręcić sceny do 'Alicji w krainie czarów'. Jednym słowem jest w tym miejscu klimat jest w nim magia.

Wróćmy jednak do jedzenia. Cocorico to przede wszystkim śniadania i lunche. Te pierwsza
serwowane są od godziny 10:00 i dostępne są przez cały dzień. Restauracja serwuje dania kuchni
Europejskiej z drobnymi akcentami kuchni polskiej i regionalnej. Na śniadanie polecamy croque
monsieur czyli słynną, francuską, zapiekana kanapkę. Na obiad koniecznie kaczka! Cococorico
śmiało mogło by walczyć o tytuł restauracji serwującej najlepszą kaczkę w Poznaniu.

Szukasz noclegu przy Starym Rynku? Cocorico dysponuje 4-os. apartamentem!

Oferta specjalna? I owszem - obiad weekendowy w Cococorico to trzydaniowy zestaw serwowany w
soboty i niedziele w godz. 12:00 do 17:00, w cenie 30-35 zł. W zestawie zupa, danie główne i deser.
Propozycję obiadową można podrzeć na profilu Facebook restauracji lub potykaczu przed lokalem.
Pamiętajcie że to zawsze Wy przyznajecie nagrody i wyróżnienia więc o tym czy mamy rację
zdecydujcie podczas najbliższej wizyty w Cococorico!

Smacznego!
Dołącz do nas:
●
●

Facebook: www.facebook.com/Poznan.travel
Instagram: www.instagram.com/poznan.travel

