Śniadanie na Jeżycach - TOP 10

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 determinuje wybór tej ulubionej. Czyż nie najłatwiej trafić do tej, którą
mamy po drodze do pracy czy na uczelnie? Jeśli jeszcze nie macie swoich ulubionych to chętnie
podzielimy się naszymi odkryciami. Tym razem ograniczamy się do poznańskich Jeżyc, czyli
kulinarnego zgłebia. Smacznego!

Bajgle Króla Jana (menu)
otwarte od godz.: 8:30 | sob. i ndz. do godz. 9:00
ul. Kraszewskiego 15, 60-501 Poznań
tel.: +48 732 806 444

Lokal serwuje świeże bajgle własnego wypieku, przygotowywane (jak twierdzi lokal) według
tradycyjnej receptury. O recepturze nic nie wiemy, ale potwierdzamy, że bajgle są ciepłe i smakują
doskonale. Można je kupić “sauté” lub zamówić przygotowywane na ich bazie śniadania. Zamawiając
swoje śniadanie określamy nie tylko dodatki, ale również na jakim bajglu mają zostać wyserwowane.
Dostępne są cztery rodzaje. Jest w czym wybierać. Do śniadania możemy zamówić kawę z ekspresu
ciśnieniowego czy świeżo wyciskany sok. Ponadto w menu znajdziemy sezonowe zupy, słodkości,
herbaty i kawy oraz napoje. Lokal czynny jest jest do godzin popołudniowych, więc zjemy tu także
luch, a na upartego wczesną kolację. Polecamy!

Bajgle Króla Jana - ul. Kraszewskiego 15, 60-501 Poznań

Concordia Teaste (menu)
otwarte od godz.: 8:30 | sob. i ndz. do godz. 9:30
ul. Zwierzyniecka 3/1, 60-813 Poznań
tel.: +48 609 002 964

Concordia Teaste ma w sobie wiele zalet. Niezwykła lokalizacja, świetny wystrój, dobra i
wielokrotnie nagradzana kuchnia. Kolejnym plusem dla lokalu są dostępne przez siedem dni w
tygodniu śniadania. Szef Kuchni daje nam do wyboru kilkanascie propozycji w cenie od 12 zł do 18 zł.
Menu różnorodne, ciekawe i bardzo apetycznie podane. Polecamy kaszę jaglaną z jabłkiem i
żurawiną, szakszukę (jajka sadzone w pomidorach ze szpinakiem) i francuskie tosty. Głodni?
Widzimy się w Concordia Taste przy Rondzie Kaponiera! P.s. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, obejdź całą
restaurację przed wyborem miejsca. Lokal urządzony jest w taki sposób, że oferuje gościom kilka
przestrzeni urządzonych w różnym stylu.

Concordia Teaste - ul. Zwierzyniecka 3/1, 60-813 Poznań

Czarne Mleko
otwarte od godz.: 8:00 | sob. i ndz. do godz. 10:00
ul. Dąbrowskiego 68, 60-101 Poznań
tel.: +48 663 681 167

Czarne Mleko to przede wszystkim kawa i doskonałe wypieki. Nie jest to miejsce do którego trafia
się przypadkiem. Róg ulic Dąbrowskiego i Wawrzyniaka z jednej strony oddalone jest od innych
kulinarnych jeżyckich atrakcji zaledwie o kilkadziesiąt metrów, z drugiej strony leży jakby “poza
szlakiem”. W jednej i drugiej dziedzinie lokal ma na Jeżycach bardzo mocnych konkurentów ale nie

ustępuje im pola. Jeśli zdarza Wam się zacząć dzień od doskonałej kawy i dobrego ciasta to w
Czarnym Mleku mamy swojego jeżyckiego faworyta. Uspokajamy - klasyczne propozycje śniadaniowe
są tu także dostępne. Smacznego!

Czarne Mleko - ul. Dąbrowskiego 68, 60-101 Poznań

Kombinat
otwarte od godz.: 10:00 (również w niedzielę i sobotę)
ul. Kościelna 48, 60-101 Poznań
tel.: +48 513 105 706

KOMBINAT to jeden z pierwszych lokali kultowej już ulicy Kościelnej. Mimo ostatnich
eksperymentów nie odszedł od formuły małych przekąsek serwowanych za dosłownie kilka złotych,
co stanowi wyróżnik tego miejsca na skalę całego miasta. To inspirowana polką kuchnia koncepcja
tapas baru, z mocnym naciskiem na niskie ceny. Miejsce ma swój niepowtarzalny charakter,
doskonale zgrany z klimatem Jeżyc. Propozycje śniadaniowe, zgodnie z ogólna koncepcją miejsca są
tanie i nieskomplikowane. Są również świeże i smaczne, więc z reką na sercu polecamy KOMBINAT
każdemu, kto lubi dłużej pospać. Śniadania serwowane są od 10:00 do 12:00. Godziny trochę limitują
możliwość dotarcia do lokalu przed praca czy szkołą ale są i tacy, dla których jest to wykonalne.

KOMBINAT - ul. Kościelna 48, 60-101 Poznań

ODA
otwarte od godz.: 9:00 | sob. i ndz.: 10:00
ul. Wawrzyniaka 21/U1A, 60-503 Poznań
tel.: +48 576 457 170

Ulica kraszewskiego skupia tak duże niezwykłych lokali, że nawet Ci najbardziej zorientowani mają
kłopot by wymienić wszystkie. Jedną z nowszych propozycji, także segmencie śniadań jest ODA.
Właścicielka, która spędziła wiele lat w Norwegii, proponuje nam śniadania norweskie. Naszym
zdaniem to doskonały pomysł! Liczba miejsc serwujących śniadania polskie jest więcej niż przyzwoita,
więc taki rodzynek to prawdziwa ciekawostka. Smaczne i oryginalne śniadania w ODA zasługują
naszym zdaniem na szczególne wyróżnienie! P.s. Chcieliśmy napisać “smacznego” po norwesku, ale
google mówi, że to zwyczajnie “bon appetit”... Poważnie? Śniadania są bardziej oryginalne. na tyle
oryginalne, że zamierzamy im poświęcić oddzielny wpis.

ul. Wawrzyniaka 21/U1A, 60-503 Poznań

Oskoma
otwarte od godz.: 8:00 (również w niedzielę i sobotę)
ul. Mickiewicza 9, 60-833 Poznań
tel.: +48 728 442 165

OSKOMA to jeden z najbardziej ambitnych projektów gastronomicznych nie tylko Jeżyc, ale i
Poznania.. Wielokrotnie nagradzana praca szefa kuchni Adama Adamczaka podbija serca smakoszy i
krytyków od dnia otwarcia lokalu. Szef Adam wskazuje, że to polska tradycja, jakościowe produkty i
swoboda kreacji są wyznacznikiem jego kulinarnych poczynań. Restauracja funkcjonująca w
segmencie premium serwuje także śniadania dostępne przez siedem dni w tygodniu. Za śniadanie w
OSKOMIE zapłacimy nieco więcej niż u konkurencji. Warto! P.s. Ogromny plus za wczesne godziny
otwarcia!

Oskoma - ul. Mickiewicza 9, 60-833 Poznań

Uno
otwarte od godz.: 8:00 | sob.: 9:00 | ndz.: 10:00
ul. Prusa 4, 60-101 Poznań
tel.: +48 61 875 00 23

Od dawna znane z wyśmienitej kawy UNO (dawniej Uno Espresso) jakiś czas temu wzbogaciło ofertę
o doskonałe śniadania. Pisaliśmy o tym w naszym zestawieniu najlepszych jeżyckich lokali (czytaj
więcej). Lokal położony na ulicy Prusa, podobnie do Czarnego Mleka, leży w zasadzie poza szlakiem
jakichkolwiek jeżyckich spacerów. Jeśli tu trafiłeś to albo mieszkasz na Prusa albo ktoś słusznie
polecił Ci Uno. Omlety z kozim serem… poezja! Uno to oczywiście kawa, która powinniśmy wymienić
na pierwszym miejscu, ale w tym zestawieniu to jedzenie gra pierwsze skrzypce. Polecamy! Gorąco!

Uno - ul. Prusa 4, 60-101 Poznań

Yeżyce Kuchnia (menu)
otwarte od godz.: 10:00 (również w niedzielę i sobotę)
Szamarzewskiego 17, 60-514 Poznań
tel.: +48 61 663 05 06

Yeżyce Kuchnia proponuje na śniadanie dziewięć propozycji dostępnych w cenie od 10 zł do 19 zł. Za
napoje zapłacimy oddzielnie. Porcje są różnorodna i naprawdę solidne (mówiąc szczerze, przy jednej
z wizyt polegliśmy próbując zmieścić dwa śniadania pod rząd). Lokal otwiera się o godzinie 10:00 i
serwuje śniadania przez siedem dni w tygodniu. No cóż, z naszego punktu widzenia trochę późno, ale
to nie jedyne ciekawe miejsce proponujące poranny posiłek w nieco późniejszych godzinach. Co w
menu? Kiełbaski z pieca z dodatkami, doskonała szakszuka (dostępna także w wersji vege), omlet,
jajecznica czy serwowana na słodko chałka. Pisząc to robimy się głodni...

Yeżyce Kuchnia - ul. Szamarzewskiego 17, Poznań

Zakwas
otwarte od godz.: 7:30 | sob.: 8:00 | ndz.: 9:00
ul. Poznańska 1, 60-848 Poznań
tel.: +48 882 011 732

Zakwas od pierwszego dnia swojej działalności funkcjonuje przede wszystkim jako piekarnia. W
miejscu swojej pierwszej lokalizacji nie bardzo były warunki do serwowania śniadań. Miało to swój
urok, ale zbyt często odbierało szansę na znalezienie dla siebie wolnego kąta. Dziś przestronny i
jasny zakwas zaprasza na śniadanie w kilku klasycznych wariantach, do których serwowane jest
świeże pieczywo własnego wypieku. Do śniadań można zamówić kawę z ekspresu przelewowego w
specjalnej cenie, a na drogę zabrać coś słodkiego. P.s. Słodkie wypieki nie zawsze dostępne są od
rana. To przede wszystkim czas pieczywa.

Zakwas - ul. Poznańska 1, 60-848 Poznań

Zwierzyniecka 12
otwarte od godz.: 8:00 | sob.: 10:00 | ndz.: zamknięte
ul. Zwierzyniecka 12, 60-101 Poznań
tel.: +48 797 349 524

Zwierzyniecka 12 znalazła się w naszym zestawieniu w miejscu wynikającym z alfabetycznej
kolejności. W żadnym wypadku nie jest jednak “na ostatnim miejscu”! Mając porównanie z innymi
miejscami cenimy sobie ten lokal za wczesną godzinę otwarcia, bardzo smaczne, świeże śniadania,
prostotę i rozsądne ceny. Dla osób spoza Jeżyc znaczenie może mieć fakt, że Zwierzyniecka 12
położona jest kilka kroków od Ronda Kaponiera. Co powiecie na śniadanie w trakcie przesiadki w
drodze do pracy? Możecie też kupić kanapki na wynos. Czy wiecie, że przed zamknięciem jedzenie z
danego dnia trafia do potrzebujących? Brawo! P.s. Najbliższy parking to ten przy Concordia Design,
vis a vis Zwierzynieckiej 12. Możecie też zaparkować na miejskim parkingu pod Rondem.

Zwierzuniecka 12 - ul. Zwierzyniecka 12, 60-101 Poznań

BONUS:
Na ul. Kraszewskiego działa już nowy lokal. Święty by Kartowicz, stworzony przez właścicielkę
poznańskiego LeTarg, to potencjalny kandydat do naszego zestawienia. Pierwsze wrażenie bardzo
pozytywne.

Inne ciekawe adresy (mapa poniżej):
●
●
●
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●
●

Błogostan
Gajowa (restauracja hotelowa)
Juice Drinkers
Manekin
Mercure (restauracja hotelowa)
Ryczka
Sheraton (restauracja hotelowa)
Sweet Surrender
Święty

Smacznego!

