Na zielono

Coraz więcej osób sięga po dania bezmięsne. Jedni z przekonania, inni z powodów zdrowotnych.
Coraz częściej słyszymy także i o tych, którzy w bezmięsnej diecie widzą nowe horyzonty dla doznań
kulinarnych. Bez względu na powód poszukiwań cel jest jeden - smaczna i różnorodna kuchnia. Obok
lokali specjalizujących się wyłącznie w różnych odmianach kuchni wegetariańskiej i wegańskiej
istnieje sporo lokali, które mimo innego profilu chętnie poszerzają ofertę dań bezmięsnych. Zielona
kuchnia w całej mnogości swoich odmian nie jest nudna i jałowa, co cieszy jaroszy i zaskakuje nawet
najbardziej zatwardziałych miłośników mięsa.

#vege #kuchnia vegetariańska #kuchnia vegańska #falla #wypas #kwadrat #jaglana #mixtura

Wypas
ul. Jackowskiego 38, Poznań
www.facebook.pl/wypas | tel.: +48 796 144 115
Wypas to niewielki lokal na poznańskich Jeżycach. Serwowane tu dania zaskakują różnorodnością i
wyraźnym smakiem. Dzięki bardzo dopracowanej oraz efektownej kuchni Wypas dołożył swoją
cegiełkę do wciąż rosnącej renomy Jeżyc, które od kilku lat zmieniają swoje oblicze i stają się coraz
ciekawszą dzielnicą Poznania. Odwiedzając restaurację zwróćcie uwagę na ekologiczny, jadalny
talerz!

Kwadrat vegan bistro & cafe
ul. Woźna 18, Poznań
www.facebook.pl/kwadratcafe | tel.: +48 609 314 717
W Kwadracie zjemy smacznie, zdrowo i różnorodnie. Zmienne menu zaskakuje ciekawymi pomysłami.
Jeśli zastanawiacie się jak może smakować kuchnia vege w dobrym wydaniu, to Kwadrat powinien
znaleźć się na waszej liście. Powodem do dumy i najlepszą reklamą lokalu są bardzo pochlebne
recenzje gości odwiedzających to miejsce. Niewielki lokal wykorzystuje w swoim wystroju motyw
kwadratu, który pojawia się także w nazwie.

FALLA
ul. Wawrzyniaka 20, Poznań
www.facebook.com/fallabar | tel.: +48 576 950 473

FALLA - ul. Wawrzyniaka 20, Poznań

Jaglana
ul.Kramarska 1/5, Poznan
www.facebook.com/JaglanaFitCafe | tel: +48 691 354 531

JE SUS - kuchnia roślinna
ul. Taczaka 22, Poznań
www.facebook.pl/jesus | tel.: +48 507 152 544

miXtura vege cafe
ul. Piekary 17 (Pasaż Apollo), Poznań
www.facebook.pl/miXtura.vege | tel.: +48 570 437 571
MiXtura w Pasażu Apollo to miejsce, które serwuje wyłącznie dania bezmięsne. Za swój specjał
uważa wegetariańskiego hamburgera, który swoim rozmiarem potrafi szczerze przerazić. Poza
stałym menu warto pytać także o danie dania, które cieszy się popularnością zwłaszcza wśród gości
lunchowych. Wchodząc do lokalu zwróćcie uwagę na instalacje podwieszoną pod sufitem- robi
wrażenie.

Inne ciekawe adresy na www.vege.poznan.travel
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Bar Wegetariański Chwirot - ul. Rybaki 10, Poznań
Bistro Friendly Food - ul. Taczaka 17, Poznań
Bo. Poznań - ul. Kościuszki 84, Poznań (artykuł)
Flavoria (IBB Andersia) - Plac Andersa 3, Poznań (artykuł)
Green Way - ul. Zeylanda 3, Poznań
Misa Lisa - ul. Górna Wilda 71, Poznań
Ośla ławka - ul. Taczaka 23, Poznań
Piece of Cake - ul. Żydowska 29, Poznań
Porażka - 23 Lutego 29/33, Poznań
Pracownia Cafe Restaurant - ul. Woźna 17, Poznań
Radhe Vega - Restaurant & Cafe - ul. Głogowska 86, Poznań
Stołówka Teatralna Meskalina - ul. Dąbrowskiego 5, Poznań
Tavaa - ul. Ratajczaka 30, Poznań
Yeżyce Kuchnia - ul. Szamarzewskiego 17, Poznań

