Śniadania

Zmienia się styl życia i tempo pracy. Coraz częściej jemy poza domem. Dla jednych to zawodowa
konieczność, dla innych pomysł na leniwy poranek. Jedni i drudzy szukają smacznych, świeżych
śniadań, dostępnych od wczesnych godzin porannych. Poznańskie „śniadaniówki” rozproszone są po
całym mieście, co często wpływa na wybór tej ulubionej. Czyż nie najłatwiej trafić do tej, którą mamy
po drodze do pracy lub na uczelnię? Jeśli jeszcze nie wiecie dokąd udać się na poranny posiłek, to
chętnie podzielimy się naszymi odkryciami. Dla segmentu śniadaniowego ważne jest nie tylko menu,
ale również godziny, w których oferta jest dostępna. Dla Waszej wygody podajemy godziny otwarcia
lokali i przypominamy, że tylko gdzieniegdzie śniadanie podawane jest przez cały dzień. Najczęściej
są to 2-3 godziny od otwarcia lokalu.

#śniadanie Poznań #śniadania Poznań #śniadanie #śniadania #śniadanie w Poznaniu #śniadania w
Poznaniu #1901 Cafe and Luch #Bagels & Friends #Brisman Bar Kawowy #Restaurant #Czarne
Mleko #Jadalnia #Juice Drinkers #Manekin #Owacja Slow #Porannik #Projekt Wilson #Szarlotta
Bistro #Tinta Bar #Zagrodnicza Cafe #Drukarnia Skład Wina & Chleba #Republika Róż #Lavenda
Cafe & Lunch #Ptasie Radio #Bo.Poznań #Bo Poznan #Lars, Lars & Lars #Zwierzyniecka 12 Cafe
#Zakwas #kuchnia dla Dradona #Le Targ Bistro & Bar #239

Bo. Poznań
ul. Kościuszki 84, Poznań
www.facebook.com/Bo.Poznan
tel.: +48 61 226 78 65

Popularna Bo. jest cały czas na fali. Można tu smacznie i szybko zjeść, przeprowadzić nieformalne
spotkanie biznesowe przy dobrej kawie, albo popracować na komputerze zajadając domowe ciasto.
Lokal ma za sobą kolejny doskonały sezon przypieczętowany wpisem w prestiżowym przewodniku

Gault&Millau Polska na rok 2019. Bo. polecana jest w nowej dla tego wydawnictwa kategorii POP.
Ciekawe i smaczne dania często pojawiają się w rozmowach gości i krytyków, a restauracja stanowi
jedną z ciekawszych propozycji śniadaniowych w Poznaniu. Niektóre dania doczekały się nawet
naśladowców. Koniecznie spróbujcie śniadania angielskiego, bułeczek z łososiem i brioszki z
kaszanką! Stali goście mogą liczyć na rabat.

Bo.Poznan - ul. Kościuszki 84, Poznań

Republika Róż
Plac Kolegiacki 2a, Poznań
www.facebook.com/RepublikaRoz
tel.: +48 61 852 20 31

Republika Róż oferuje bardzo szeroką ofertę śniadaniową, obejmującą ciekawe zestawy, a w niektóre
dni bufety w formule „all you can eat”. Śniadania serwowane są przez 6 dni w tygodniu od godziny
9:00. W karcie znajdziemy także doskonałe desery, wiele propozycji lunchowych i niekończącą się
listę kaw, herbat, win, cydrów i pitnych miodów. Wystrój oddalonej o kilka kroków od Starego Rynku
pastelowej Republiki Róż przypadnie do gustu szczególnie paniom. Posiłek możemy zjeść w lokalu
lub na zewnątrz, podziwiając piękną architekturę zabytkowego gmachu Urzędu Miasta. Koniecznie
zwróćcie uwagę na salę poniżej poziomu sali głównej. Niewiele osób wie, że taka istnieje.

Orzo
ul. Garbary 67a, Poznań
www.facebook.com/orzopoznan
tel.: +48 511 455 959

Orzo pojawiło się w Poznaniu w połowie 2018 roku i zajęło dwa poziomy odrestaurowanej kamienicy
na rogu ulic Garbary i Wielkiej. Wszystko dopracowano w najdrobniejszych szczegółach - projekt
wnętrz, menu, standard obsługi i plan promocji. Lokal pęka w szwach od dnia otwarcia. W godzinach
porannych serwuje śniadania. Integralną część kuchni stanowi podwyższony podest dla DJ-a, który
jest tak samo ważny jak długi, łamany bar i otwarta kuchnia. Zjemy tu ciekawe śniadania, za które w
dni robocze w promocji z kawą zapłacimy zaledwie 10 zł! Do wyboru kilka świetnych zestawów, co
powoduje, że w tym momencie to najlepsza oferta śniadaniowa w mieście! P.S. W Orzo poczekaj przy
drzwiach na obsługę, która wskaże drogę do stolika.

ŻUK breakfast&lunch&dinner
ul. Warmińska 1, Poznań
www.facebook.com/zukbistro
tel.: +48 731 408 233

ŻUK breakfast&lunch&dinner to absolutna nowość, otwarta na terenie kortów tenisowych na
Golęcinie. Na trasie z Parku Sołackiego nad Rusałkę traficie na budkę z lodami i ogródek. Gdy
wejdziecie nieco dalej na teren obiektu, Waszym oczom ukaże się Żuk, nowo wybudowana
restauracja i kawiarnia serwująca także śniadania. Bez problemu można tu zaparkować samochód,
by udać się na spacer wokół jeziora i zostawić na chwilę rower, gdy chcecie odpocząć przy szklance
wody. To świetne miejsce wypadowe dla osób aktywnych - rowerzystów, spacerowiczów, biegaczy i
miłośników nordic walking. W pierwszym menu, które będzie jeszcze dostosowywane do upodobań
gości znajdziemy jajecznicę, omlety i kiełbaski oraz świeże gofry.

Mówish Mash
ul. Zwierzyniecka 41, Poznań
www.facebook.com/mowishmash
tel.: +48 573 938 989

Lokal powstał pod koniec 2018 roku na rogu Zwierzynieckiej i Kraszewskiego, uzupełniając Jeżycką
ofertę śniadań. Serwuje domowe ciasta i kawę choć z naszego punktu widzenia to właśnie śniadania
czynią to miejsce wyjątkowym. W tygodniu śniadanie zjemy od godziny 7:30, a weekendy od 10:00.
Śniadania są smaczne, ładnie podane i różnorodne. Warto zamówić do nich doskonałą kawę i
pamiętać, że za wodę w karafce wystawionej na regale nie zapłacicie ani grosza. Jeśli szukacie
miejsca, w którym możecie zaszyć się z laptopem i przy filiżance herbaty odpowiedzieć na maile to
Mówish Mash będzie idealnym wyborem. Wracaliśmy tu kilka razy testując po kolei wszystkie
śniadania i żadne nas nie zawiodło. Polecamy!

Bardzo
ul. Żydowska 29, Poznań
www.facebook.com/bardzokawiarnia
tel.: +48 726 185 503

Menu Bardzo składa się z 5 zestawów śniadaniowych serwowanych z pieczywem z pracowni GODny i
dodatkami takimi jak majonez gochugaru (z koreańską papryką), muhammara (pasta do chleba z
pieczonej papryki i orzechów włoskich) czy dukkah (egipska mieszanka przypraw). Wszystko podane
z uśmiechem i podszyte wyższą ideą. Jajka pochodzą od szczęśliwych kur z wolnego wybiegu, kawa z
globalnej sieci fair trade, a wspomniany dostawca pieczywa znany jest wszystkim z imienia i
nazwiska. Tu każda kromka chleba, każde ciasto i wszystkie ziarna kawy mają swoją historię i
znaczenie, o których w swobodnej atmosferze porozmawiacie z obsługą. Bez wątpienia ma to swój
urok, a dla wielu może mieć istotne znaczenie. Za śniadanie i kawę zapłacimy łącznie około 30
złotych.

Młyńska Cafe
ul. Młyńska 12, Poznań
www.fb.com/restauracjathetime
tel.: +48 606 431 689

Rozpocznij swój dzień w paryskim stylu! Cafe Młyńska to kolejny udany projekt zrealizowany w
ramach konceptu Młyńska12, tym razem skupiony na ofercie śniadaniowej. Jeśli nie macie czasu na
śniadanie zjedzone na miejscu to pamiętajcie, że wypiekane według francuskich receptur pieczywo z
domowej piekarni Big Bonjour dostępne jest także na wynos. Bagietki, croissanty i słodkie wypieki
pachną w całym lokalu. Do śniadania warto zamówić herbatę, kawę lub nieziemskie cold brew
przyrządzane według autorskiej receptury. Dla chętnych znajdzie się kieliszek bąbelków. Cafe

Młyńska czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 rano.

ALEkosmos
ul. Jackowskiego 43, 60-513 Poznań
tel.: +48 781 822 077
www.facebook.com/pg/alekosmospoznan

Choć AleKosmos znany jest głównie ze swoich doskonałych słodkich wypieków. Warto pamiętać, że
od wtorku do niedzieli zjemy tu także smaczne śniadania. W tygodniu serwowane są od 9:00, a w
weekendy od 10:00 rano. W dostępnym przez cały dzień menu znajdziemy owsiankę na słodko, dwa
rodzaje omletów, tosty z jajkiem i awokado oraz szakszukę podawana na dwa sposoby. Za śniadanie
bez napojów zapłacimy od kilkunastu do dwudziestu kilku złotych. Do śniadania możemy zamówić
kawę z przyzwoitego ekspresu ciśnieniowego. Miejsca serwujące słodkości z reguły prowadzone są
przez kobiety. Za ciekawostkę można uznać fakt że AleKosmos prowadzi dwóch mężczyzn.
AleKosmos czynny jest do godziny 16:00. Latem 2019 roku lokal przeniósł się na Jeżyce, by w
większej przestrzeni poszerzać kulinarne horyzonty.

Uno
ul. Prusa 4/2, Poznań
www.facebook.com/unokawiarnia
tel.: +48 501 031 787

Znane z wyśmienitej kawy Uno (dawniej Uno Espresso) jakiś czas temu wzbogaciło ofertę o
doskonałe śniadania. Lokal położony na ulicy Prusa, leży w zasadzie poza szlakiem jakichkolwiek
jeżyckich spacerów. Jeśli tu trafiłeś to albo mieszkasz na Prusa albo ktoś słusznie polecił Ci Uno. W
menu jajka po benedyktyńsku, grzanki z kozim serem, granola z owocami, tosty omlety i szakszuka.
Omlety z kozim serem… poezja! Uno to oczywiście kawa, którą powinniśmy wymienić na pierwszym
miejscu. Jest więc aeropress, drip, chemex i kawy z ekspresu ciśnieniowego. Poza tym herbaty,
lemoniada, czekolada oraz warzywne i owocowe koktajle. Polecamy! Pamiętajcie, że nie łatwo tu
zaparkować, więc warto wziąć pod uwagę rower lub tramwaj.

Petit Paris Sołacz
al. Wielkopolska 40a, 60-608 Poznań
www.facebook.com/petitparissolacz
tel.: +48 61 890 56 03

Petit Paris na znajduje się w zielonej przestrzeni spacerowej pomiędzy Parkiem Sołackim, a Parkiem
Wodziczki. To drugi lokal tej marki w Poznaniu. Oba utrzymane są w koncepcji francuskiej
“boulangerie” czyli piekarni serwującej kanapki, omlety, zupy, sałaty, wytrawne oraz słodkie
naleśniki i tarty. Wypijemy tu dobrą kawę, herbatę i świeżo wyciskany sok. Możliwe są zakupy na
wynos. Lokal działa przez 7 dni w tygodniu, w dni pracujące i soboty od godziny 8:00, a w niedzielę
od godziny 9:00. Petit Paris to miejsce idealne na śniadanie i lunch, a także na małą przerwę podczas
rodzinnego spaceru. Sąsiedztwo terenów spacerowych i dwóch placów zabawach daje sporo
pretekstów by wybrać się z rodziną właśnie do tej części miasta. Przed lokalem znajduje się niewielki,
darmowy parking.

Kahawa Kawa i Książka
pl. Cyryla Ratajskiego 10d, Poznań
www.facebook.com/kahawapoznan
tel.: +48 601 764 764

To miejsce na smaczne śniadanie, lunch, ciasto, kawę oraz książkę. Sprowadzoną z Afryki kawę
można wypić na miejscu lub zabrać ulubione ziarna na wynos. Obsługa doradzi Wam jaką kawę i
metodę jej przyrządzania wybrać i podpowie jaką kawę ziarnistą zabrać ze sobą do domu. Miejsce
wygląda jak księgarnia z kilkoma kawowymi stolikami, przy których zjemy smaczne śniadanie,
wspomniany lunch czy doskonałe słodkie. Do posiłku warto zamówić filiżankę kawy lub jedną z wielu
serwowanych tu herbat. Znajdzie się oczywiście woda, sok czy butelkowany Wostock. W karcie
granola, kanapki, omlet i jajka. Do tego cztery lekkie pozycje lunchowe, idealne na szybką przekąskę
w biegu. Śniadania w dni robocze serwowane są w Kahawa Kawa i Książka od godziny 8:30. Lunche
od 13:00 do 18:00. Polecamy! Pełne menu znajdziecie na stronie internetowej lokalu.

Zakwas
ul. Poznańska 1/34, Poznań

www.facebook.com/zakwaspoznan
tel.: +48 882 011 732

Zakwas funkcjonuje przede wszystkim jako piekarnia. W pierwotnej lokalizacji warunki lokalu
ograniczały możliwość serwowania śniadań. Miało to swój urok, ale zbyt często odbierało szansę na
znalezienie wolnego kąta. Dziś przestronny zakwas zaprasza na śniadanie w kilku klasycznych
wariantach, do których serwowane jest świeże pieczywo własnego wypieku. Do śniadań można
zamówić kawę z ekspresu przelewowego, a na drogę zabrać coś słodkiego. Słodkie wypieki nie
zawsze dostępne są od rana. To przede wszystkim czas wypieku i sprzedaży pieczywa. Polecamy
owsiankę, sadzone jajka, kanapki z łososiem i BLT.

Święty
ul. Kraszewskiego 12/2, Poznań
www.facebook.com/swietypoznan
tel.: +48 664 141 155

Święty miał być piekarnią. Z czasem pojawił się pomysł by serwować tu także śniadania. na bazie
wypiekanego na miejscu pieczywa. Możemy więc zamówić jedno z wielu słodkich lub wytrawnych
śniadań, zjeść na miejscu drożdżówkę z kawą albo kupić na wynos coś słodkiego oraz smaczna
kanapkę. Całości dopełnia efektowne wnętrze ozdobione dużym witrażem nawiązującym do
architektonicznych tradycji dzielnicy Jeżyce. Za najciekawsze śniadanie uznajemy bułeczki z
krewetkami, głównie ze względu na nieziemski sos! Koniecznie spróbujcie!

Miel
Św. Marcin 14, Poznań
www.facebook.com/coffeebymiel
tel.: +48 698 953 162

Lokal otwarty przez 7 dni w tygodniu od 8:00 do 21:00, a w niedzielę od 9:00. W menu
śniadaniowym znajdziemy croissanty podawane na kilka sposobów oraz sałatkę z awokado i domową
granolę. Do tego kawa z ekspresu ciśnieniowego, drip i chemex. Poza tym spory wybór herbat i
napojów alkoholowych, wody, napoje gazowane i świeżo wyciskany sok. Dostaniemy tu rzemieślnicze
piwa i wino. Wino domu i prosecco dostępne są również na kieliszki. Miejsce idealne na śniadanie

lub sesje z laptopem i dobrą kawą.
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1901 Cafe and Luch - ul. Bukowska 15 lok.1, Poznań
239 - ul. Sczanieckiej 10/2, Poznań
Bajgle Króla Jana - ul. Kraszewskiego 15, Poznań
Bankcook - Św. Marcin 58/64, Poznań
Brisman Bar Kawowy - ul. Mickiewicza 20, Poznań
CocoNat - cafe & breakfast - ul. Garbary 44, Poznań
CoJakCo - ul. Taczaka 2, Poznań
Concordia Taste - ul. Zwierzyniecka 3/1, Poznań
Czarne Mleko - ul. Dąbrowskiego 68, Poznań
Dziewczyny i słodycze - ul. Górna Wilda 85, Poznań
Flavoria - pl. Andersa 3, Poznań
Inna Piekarnia - ul. Ratajczaka 39, Poznań
Jaglana - ul. Kramarska 1/5, Poznań
Juice Drinkers - ul. Dąbrowskiego 8, Poznań
Kombinat - ul. Kościelna 48, Poznań
Lars, Lars & Lars - ul. Wojskowa 4, Poznań
Lavenda cafe & lunch - ul. Wodna 3/4, Poznań
Le Targ - ul. Półwiejska, Poznań (Stary Browar)
Manekin - ul. Kwiatowa 3, Poznań
Manekin - ul. Mickiewicza 24, Poznań
Minister Cafe - ul. Ratajczaka 34, Poznań
Mo.Bar - ul. Wroniecka 18, Poznań
Oskoma - ul. Mickiewicza 9, 60-833 Poznań
Parle Patisserie - ul. Grunwaldzka 33C, Poznań
Plan - ul. Za Groblą 2/1, Poznań
Polka Bistro - ul. Święty Marcin 76, Poznań
Projekt Wilson - ul. Matejki 56, Poznań
Ptasie Radio - ul. Kościuszki 74, Poznań
Razowa bistro - ul. Wrocławska 20, Poznań
Stragan - Ratajczaka 31, Poznań
Szarlotta Bistro - ul. Świętosławska 12, Poznań
Tinta Bar - Al. Marcinkowskiego 26, Poznań
Yeżyce Kuchnia - ul. Szamarzewskiego 17, Poznań
Zagrodnicza Cafe - ul. Królowej Jadwigi 60, Poznań
Zielona Weranda - ul. Paderewskiego 7, Poznań
Zwierzyniecka Cafe - ul. Zwierzyniecka 12, Poznań

