Na studencką kieszeń

Słowo „student” to synonim młodzieńczej fantazji, niespożytej energii i portfela, w którym raczej
dzwoni niż szele -ści. Bez względu na wielkość budżetu, każdy student znajdzie lepszy cel na
wydawanie posiadanych środków, niż wystawne jedzenie. W cenie są zatem lokale, które karmią
solidnie, treściwie i możliwie tanio. Jeśli do tego mają „atmosferę” to studentów w drzwiach nie
zabraknie. Nie tylko zresztą ich, bo chyba nie jest tajemnicą, że trudno o lepszy magnes niż rozsądna
cena.

Pierożak Pierogarnia

ul. Wrocławska 23, Poznań
www.facebook.com/pierozakpierogarnia | tel.: +48 500 257 559

Pierożak to sympatyczny mały lokal na ulicy Wrocławskiej, zlokalizowany zaledwie dwie minuty
spacerem od Starego Rynku. Serwuje się tu wyłącznie wyrabiane na miejscu pierogi. Otwarta
przestrzeń kuchenna pozwala śledzić żywot pieroga od jego narodzin, aż smaczny finał na naszym
widelcu. Pierogi można kupić na sztuki, dowolnie mieszając dostępne w menu propozycje nadzienia.
W ofercie znajdziemy nadzienia tradycyjne, zarózno słodkie jak i wytrawne, jak i sezonowe
eksperymenty. Na wyserwowania poczykamy tylko tyle, ile trwa gotowanie surowych pierogów czyli
kilka minut. Nie ma problemu z zakupem pierogów na wynos. Bez wątpienia jest to jedna z
najlepszych pierogarni Poznania. Polecamy!

Pierożak Pierogarnia - ul. Wrocławska 23, Poznań

Pyra Bar
ul. Strzelecka 13, Poznań
www.pyrabar.pl/ | tel.: + 48 61 851 67 62

Pyra bar powstał jako loka adresowany do młodego pokolenia szukającego przyzwoitej kuchni w
rozsądnej cenie. Pyra (to po poznańsku ziemniak) to główny składnik menu. W karcie znajdziemy
więc ziemniaczane zapiekanki, placki ziemniaczane i kilka innych dań eksponujący kulinarny symbol
Wielkopolski. Drobne elementy wystroju humorystyczne nawiązują do stylistyki PRL, sam lokal
stanowi połączenie małego, miejskiego bistro z przyzwoitym, nowoczesnym fast foodem. To dobre
miejsce na szybki lunch i wizytę ze znajomymi odwiedzającymi Poznań.

Na Winklu
ul. Śródka 1, Poznań
www.facebook.com/NaWinklu | tel.: + 48 796 145 004

„Na winklu” oznacza w gwarze poznańskiej „na rogu”. To właśnie na narożniku jednej z
zabytkowych kamienic na poznańskiej Śródce, powstała pierogarnia. Te mniejsze gotowane i te
większe z pieca, wszystkie bardzo smaczne i godne polecenia. W lokalu serwowane są także ciasta,
kawy i duży wybór liściastych herbat. Na winklu to dobre miejsce na mały i duży głód, na kawę i na
plot ki przy słodkim. Zabytkowa Śródka często kojarzona jest z krakowskim Kazimierzem. Ciekawe
jak Wam się spodoba?

Para Bar- pierożki Dim Sum
ul. Kościuszki 70, 60-101 Poznań
www.parabar.pl | tel.: +48 510 577 449

Dim sum to określenie różnych lekkich przekąsek spotykanych w kuchni chińskiej. Pierożki dim sum to delikatne,
gotowane na parze “sakiewki” z cieniutkiego ciasta. Można je spotkać w wielu kuchniach azjatyckich. Istnieje
mnóstwo sposobów ich nadziewania, a w Para bar znajdziecie ich kilkanaście. Po przeprowadzce, do której
doszło na początku 2017 roku lokal rozwinął skrzydła i w ciekawy sposób rozszerzył menu. Idą pełną parą!
Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejny mocny sezon.

Para Bar - ul. Kościuszki 70, Poznań

Tylko u nas (U Dziadka)
ul. Szkolna 7, Poznań

Domowa kuchnia Tylko u Nas (znana także jako „U dziadka”) wypracowała sobie w Poznaniu solidną
renomę. Menu do złudzenia przypomina babcine obiady, a solidne porcje bez trudu zaspokoją apetyt
bez obawy o zawartość portfela. Czasem warto zamówić pół porcji, bo cała może Was pokonać. Tu
„mały schabowy” wygląda jak duży, a „duży schabowy” zasłania słońce. W lokalu jest zawsze tłoczno

i gwarno. Na porządku dziennym jest dzielenie stołu z nieznajomymi, co wynika z ciągłego oblężenia
tego miejsca. Lokal pozostaje w naszym zestawieniu utrzymując doskonałą formę kulinarną i
atrakcyjne ceny.

Gramofon
ul. Wrocławska 5, Poznań
www.facebook.com/gramopoznan | tel.: +48 61 307 60 76

Naleśniki lubią chyba wszyscy i nie trzeba ich szczególnie polecać. Dopracowana receptura ciasta i
świeże, oryginalne dodatki to recepta pewny na sukces. W Gramofonie dobrze o tym wiedzą.
Spodziewajcie się więc pachnących naleśników wypełnionych tym co najlepsze. W menu znajdziemy
naleśniki słodkie i wytrawne, spaghetti z naleśników, a nawet naleśnikowe torty (te ostatnie na
zamówienie)! Długa lista propozycji serwowanych przez lokal nie ogranicza Waszej wyobraźni. Jeśli
tylko macie swój pomysł lokal przygotuje naleśniki według pomysłu klienta. Trzy małe, rozsiane po
całym Poznaniu lokale zostały zamienione w jeden znacznie większy na ul. Wrocławskiej 5.

Gramofon - ul. Wrocławska 5, Poznań

Spaghetteria Avanti
Stary Rynek 76, Poznań
www.avanti.poznan.pl | tel.: +48 61 852 32 85

Spaghetteria Avanti na Starym Rynku serwuje dania kuchni włoskiej: spaghetti, lasagne, zapiekanki
makaronowe, sałaty i sałatki. Codziennie rano w tutejszej kuchni przygotowywane są świeże sosy,
sałaty i przystawki. Spaghetti oraz pozostałe makarony są gotowane na bieżąco tak, aby były „al
dente”.

Inne ciekawe adresy na www.studenckakieszen.poznan.travel
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Bar-a-Boo - ul. Taczaka 11, Poznań
Bar Caritas - pl. Wolności 10, Poznań
Bar Mleczny Pod Kuchcikiem - ul. Św. Marcin 75, Poznań
Bar Mleczny Pod Arkadami - pl. Cyryla Ratajskiego 10, Poznań
Gramofon - ul. Wrocławska 5, Poznań
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Lorenzo Pasta & Pizza - ul. Półwiejska 39, Poznań
Naleśnikarnia Gramofon - ul. Wrocławska 2, Poznań
Na Winklu - ul. Śródka 1, Poznań
Para Bar- pierożki Dim Sum - ul. Kościuszki 70, 60-101 Poznań
Pierożak Pierogarnia - ul. Wrocławska 23, Poznań
Pyra Bar - ul. Strzelecka 13, Poznań
Sofa - ul. Powstańców Wielkopolskich 16 (Collegium Altum UEP - IX piętro), Poznań
Spaghetteria Avanti - Stary Rynek 76, Poznań
Tylko u nas (U Dziadka) - ul. Szkolna 7, Poznań

