Deser i kawa

Poznańskie „słodkie” to tradycja w najczystszej postaci. „Słodkie” trzeba zjeść, na „słodkie” trzeba
się spotkać, „słodkim” wypada częstować. Co ciekawe, wypada to zrobić nawet przed głównym
posiłkiem. Na szczęście nie musimy skazywać się na długie godziny spędzane nad przygotowaniem
własnych wypieków. Od czego są profesjonaliści? Wyjdźmy z domu i zaprośmy znajomych na sernik
lub szarlotkę. Wszyscy wiemy, że z deserem idealnie komponuje się kawa. Zwłaszcza z taką wysokiej
jakości, parzoną w świadomy sposób z wyselekcjonowanych ziaren.

#czarne mleko #cocorico #zielona weranda #Brisman kawowy bar #La Ruina #Cafe Bar Da Vinci
#Cafe Misja #Caffe Bimba #Gołębnik #Cafe Farma #Na Trakcie #Stacja Cafe #Świetlica #Taczaka
20 #Weranda Caffe #Stragan

Czarne Mleko
ul. Dąbrowskiego 68, Poznań
tel.: +48 508 646 977

Czarne Mleko - ul. Dąbrowskiego 68, Poznań

Zielona Weranda caffe & ristorante
ul. Paderewskiego 7, Poznań
www.werandafamily.com/zielona-weranda/ | tel.: +48 61 851 32 90

Oprócz wyśmienitych domowych ciast i deserów Zielona Weranda oferuje swoim gościom
niepowtarzalny klimat i chwilę relaksu w zacisznym ogrodzie w centrum miasta. Lokal urzeka
detalami, które tworzą niezwykle ciepłą i domową atmosferę, a podwieszony pod sufitem gąszcz
papierowych ozdób pozwoli poczuć się jak w bajce. Warto tu przyjść na dobrą kawę, randkę czy
plotki w towarzystwie najlepszych przyjaciółek.

Brisman Kawowy Bar
ul. Mickiewicza 20, Poznań
www.brisman.pl | tel.: +48 726 840 220

Miejsce specjalizujące się w kawie przygotowywanej na wszelkie możliwe sposoby. Pracują tu
prawdziwi zawodowcy – uczestnicy i finaliści mistrzostw baristów oraz mistrzowie „latte art” czyli
sztuki malowania spienionym mlekiem na kawie. Pijesz kawę w różnych miejscach, myślisz że sporo
o niej wiesz? W Brisman Kawowy Bar dowiesz się jeszcze więcej i poznasz jej nowe smaki.

La Ruina
ul. Śródka 3, Poznań
www.laruina.pl | tel.: +48 606 280 505

La Ruina znana jest doskonale wszystkim miłośnikom sernika i kawy. Niewielka kawiarnia położona
zaledwie kilka kroków od Bramy Poznania (ICHOT) i Katedry. To doskonałe miejsce na pierwszy
przystanek podczas spaceru po tym urokliwym zakątku miasta. Ton nadają mieszkający w tej samej
kamienicy właściciele, kawę parzy się przynajmniej na kilka sposobów, a serniki wśród wielu
uchodzą za kultowe.

Inne ciekawe adresy na www.deser.poznan.travel
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Cafe Bar Da Vinci - pl. Wolności 10, Poznań
Cafe Misja - ul. Gołębia 1, Poznań
Caffe Bimba - ul. Zielona 1, Poznań
Cocorico Café & Restaurant - ul. Świętosławska 9, Poznań
Farma Caffe - ul. Wrocławska 25, Poznań
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Gołębnik - ul. Wielka 21, Poznań
Na trakcie - ul. Ks.Posadzego 10, Poznań
Stacja Cafe - ul. Woźna 1, 61-779 Poznań
Świetlica (Zamek Cesarski, II piętro) - ul. Św. Marcin 80/82, Poznań
Taczaka 20 - ul. Taczaka 20, Poznań
Weranda Caffe - Świętosławska 10, 61-870 Poznań

