Drukarnia sklad wina i chleba

"DRUKARNIA Skład chleba i wina" zaprasza na ul. Podgórną w Poznaniu. Lokal działa od lutego
(2015) i jest drugim lokalem tej marki w Polsce.

Sercem drukarni jest tradycyjna piekarnia. Chleby wypieka się tu przez cały dzień, a gorące wypieki
dostępne są o 7:00 rano. Ponad 20 rodzajów pieczywa tworzy ofertę piekarni i restauracji. Rogaliki,
bułki, ciabatty i najróżniejsze rodzaje chleba podawane są do śniadań, lunchy i dań obiadowych.

Śniadania, których jedzenia poza domem staje się coraz popularniejsze, dostępne są w Drukarni w
godz. 7:00-12:00. Do wyboru mamy 7 ciekawych zestawów w cenie od 10-12 PLN. Cena zestawu
obejmuje kawę, herbatę lub sok. To bez wątpienia jedna z ciekawszych i atrakcyjnych cenowo ofert
śniadaniowych w mieście.

Poza stałą kartą menu w ofercie znajdziemy zestawy lunchowe w cenie19 PLN za zestaw. W jego
skład wchodzi zupa i danie główne, a menu zmienia się codziennie. W środy serwowany jest lunch
wegański.
Karta menu podzielona na została przystawki, sałaty i dania główne. Wędzone tofu, śledź z
piernikiem, czy mule w pomidorach to przykłady ciekawych dań autorskich dostępnych w lokalu. Bez
obawy - obok całkiem egzotycznych propozycji znajdziemy karkówkę, burgery czy steki. Wszystko
jest świeże, przygotowane z dodatkiem aromatycznych przypraw i ziół. Smakosze docenią spory
wybór win, dostępnych praktycznie w pełnym wyborze na kieliszki.

Piekarnia wypieka także domowe ciasta. Karta deserowa kusi tortem bezowym czy ciastem
szpinakowym. Deser często się zmieniaja, ale zawsze znajdziemy tu firmowe brownie. Wypieki bez
sztucznych dodatków piekarniczych, tylko na naturalnych składnikach to wyróżnik pracowni
piekarniczej. Nie znajdziemy tu mrożonego pieczywa i gotowych ciast.

Lokal od pierwszego dnia tętni życiem. Trzy sale i taras to przestrzeń idealna na wystawy, spotkania
i warsztaty. W stałym układzie lokal może podjąć 80 osób. W marcu Drukarnia zaprasza swoich gości
na warsztaty fotografii kulinarnej organizowane we współpracy z fundacją Via Art.
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