NOVA Restaurant

Docierając do miejsc popularnych turystycznie sporo czasu spędzamy w restauracjach, barach i
kawiarniach. Zanim jednak zasiądziemy do stołu by cieszyć się smacznym posiłkiem, czeka nas spore
wyzwanie. Jest nim dokonanie wyboru ciekawego miejsca, które ubarwi wspomnienia z podróży.
Pyłta Starego Rynku w Poznaniu skupia kilkadziesiąt lokali, które walczą o uwagę i uznanie turystów.
Gdy nie wiadomo co wybrać, warto sięgnąć po rekomendację. Dzisiejsza dotyczy restauracji NOVA.

Sala na parterze - 80 miejsc.

NOVA to 80 miejsc na parterze i 60 miejsc na piętrze. Ogródek sezonowy mieści 50 osób.

Gdy trafia do nas pytanie o tak zwany "bezpieczny wybór" to jedną z rekomendacji jest NOVA. Zanim
powiemy czym jest NOVA, skupmy się na chwilą na "bezpiecznym wyborze". Tak roboczo nazywamy
miejsce ze smaczną kuchnią, rozsądnymi cenami i ofertą na tyle uniwersalną, by zadowolić gości o
dalece odmiennych gustach. Gdy na obiad chcemy zaprosić grupkę turystów, biznesowych partnerów,
których upodobań nie mieliśmy jeszcze okazji poznać lub własną rodzinę, to wybór pada na
restaurację NOVA. Menu jest na tyle rozbudowane i ciekawe, by każdy znalazł w nim coś dla siebie.
Ciepłe i zimne przystawki, zupy, sałatki, mięsa, ryby, makarony pizza i burgery tworzą naprawdę
szeroki wachlarz możliwości. W czasach maleńkich, autorskich kart menu to coraz większa rzadkość.
Propozycja restauracji NOVA to niezastąpione rozwiązanie dla tych, którzy przy jednym stole chcą
sięgnąć po dania rożnych kuchni. Smaczne, proste i bez zwariowanych dodatków.

Udko kacze confit

Mieliśmy okazję próbować tu wielu dań. Z przyjemnością. Mimo tego, że cenimy to miejsce jako
uniwersalne, nasze serca podbiła regionalna kaczka i żurek z białą kiełbasą. Nigdy nie wiadomo,
może ktoś z Waszych gości zapyta jednak o jakiś lokalny akcent? Wtedy, posiłkując się nami,
polecajcie udko kacze confit. Jest doskonałe!
Pytajcie o zestaw lunchowy (zupa i danie główne) z cenie 19 zł!

Tatar z łososia z avocado

NOVA to miejsce zasługujące na rekomendację. Stoją za nią doświadczeni właściciele, który od lat
funkcjonują na poznańskim rynku gastronomicznym. Wiedzą co chcą zaoferować, komu i dlaczego.
Znacie ich chociażby z działalności w Wadze Miejskiej, gdzie prowadzą meksykańskie Czerwonego
Sombrero.

Przytulny wystrój restauracji sprawdzi się zarówno podczas lunchu, kolacji jak i wieczorze przy
butelce wina. Oferta piw, win i koktajli czyni to miejsce idealnym wyborem na wieczorne rozmowy w
gronie przyjaciół, bez konieczności przekrzykiwania głośnej muzyki i walki o miejsce przy barze. Jeśli
NOVA przypadnie Wam do gustu i zechcecie tu wrócić w znacznie większym gronie to pamiętajcie,
że restauracja dysponuje także efektownym, eleganckim piętrem, idealnym na zamknięte przyjęcia i
prywatne rezerwacje. Sala na piętrze oferuje widok na ratusz, a nastrój zbuduje opalany drewnem
otwarty kominek.

Sala na piętrze - 60 miejsc.

Promocji i wydarzeń szukacie na profilu restauracji: NOVA na Facebook

Do zobaczenia w restauracji NOVA!
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