Przy winie

Podobno posiłek bez wina jest jak dzień bez słońca. Nikt nie ma chyba wątpliwości, że wysmakowany
posiłek z kieliszkiem fachowo dobranego trunku to wyjątkowe doznanie. Po latach odkrywania
winnego terytorium wielu z nas stało się cierpliwymi studentami, otwartymi na wiedzę o winie i
zaklęte w nim niuanse. Coraz częściej spotykamy miejsca, które budują wokół niego gastronomiczną
ofertę, biorąc za punkt wyjścia do doskonałego posiłku.

Barrio
ul. Wyspiańskiego 13, Poznań
www.facebook.com/vinoladebarrio | tel.: +48 883 536 747

Barrio na Łazarzu to winiarnia i tapas bar w jednym. Imponująca kolekcja win hiszpańskich dostępna
jest na miejscu i na wynos. Za butelkę wina wypitą na miejscu nie zapłacimy tu korkowego- brawo
Barrio! W stałej ofercie znajdziemy także trzy wina białe i trzy wina czerwone dostępne na
kieliszki.Za kieliszek zapłacimy od 5 zł w górę, a za wino w butelkach od 27 zł. Niewielka kuchnia
codziennie przygotowuje świeże, zimne i ciepłe przekąski utrzymane w konwencji hiszpańskiego
tapas. Jedzenie można kupić także na wynos. Dotyczy to zarówno potraw przygotowywanych na
miejscu jak i dostępnych w części sklepowej oryginalnych hiszpańskich produktów, takich jak sery,
wędliny czy oliwki. Polecamy!

Barrio - ul. Wyspiańskiego 13, Poznań

Chwila, wino i kuchnia
Kasprzaka 13/1, Poznań
www.chwilawiniarnia.com | tel.: +48 786 222 058

Prosta kuchnia, ogromna przestrzeń i setki etykiet wyeksponownych na regałach z winiarni to
przepis na udany wieczór z przyjaciółi. Chwlia Wino i Kuchnia uatrakcyjniła swoją obecnością
poznański Łazarz i sprwiła, że to właśnie ta dzielnica może śmiało walczyć o uwagę wielbicieli
gronowego trunku.

Chwila, wino i kuchnia - Kasprzaka 13/1, Poznań

Dobra i Wino
ul. Za Bramką 1, Poznań
www.dobraiwino.pl | tel.: +48 514 514 009

Restauracja Dobra i Wino to jedna z gorących premier 2017 roku. Elegancki, nowoczesny lokal
zaprasza nas do spędzania czasu przy winie i nietuzinkowych daniach. Czy wiecie, że ten ambitny
projekt stanowi dojrzałe rozwiniecie chwytającego za serce projektu Dobra Kawiarnia? Dobra i Wino
to pozytywne wibracje, setki winnych etykiet i pierwszy w Poznaniu mozzarella bar! Wina można
zakupić na wynos, a także wypić na miejscu. Lokal obciąży nas stałym korkowym w kwocie 20 zł za
każdą butelkę wypitą na miejscu. Około trzydziestu win dopasowanych jest do serwowanych tu
potraw i dostępnych jest na kieliszki. Karafka wina stołowego to wydatek ok 15 zł... (czytaj dalej)

Dobra i Wino - ul. Za Bramką 1, Poznań

Dynx
ul. Ostrówek 12, Poznań
www.dynxrestauracja.pl | tel.: +48 61 448 54 28

Poznańska Śródka rozkwitła propozycjami gastronomicznymi. Ten maleńki, uroczy zakątek miasta
stał się tętniącym życiem centum kultury, historii i gastronomii. Dynx to jedna z najmłodszych i

najbardziej dopracowanych koncepcji kulinarnych Śródki. Znajdziecie tu nowoczesną, elegancką i
dopracowaną kuchnię, której dopełnienie stanowi szeroki wybór win. Smacznego!

Dynx - ul. Ostrówek 12, Poznań

Mielżyński Wine Spirits Specialties
ul. Wojskowa 4, Poznań
www.mielzynski.pl | tel.: +48 61 866 00 57

Wine Bar Mielżyński to jedna z kilku doskonałych restauracji zlokalizowanych w kompleksie City
Park przy ul. Wojskowej w Poznaniu. Kartony, palety i regały z w winami z całego świata tworzą
niepowtarzalna atmosferę lokalu. W otwartej przestrzeni wypełnionej tysiącami butelek, znajduje się
również kuchnia i restauracja. Swobodna atmosfera, smaczna kuchnia i fachowa obsługa to
gwarancja udanego wieczoru.

Muga
ul. Krysiewicza 5, Poznań
www.restauracjamuga.pl | tel.: +48 61 855 10 35

Muga ceni sobie dobrą i dopracowaną kuchnię. Gościom proponuje autorskie kreacje
uwzględniające sezonowość oraz europejskie trendy. To jeden z bardziej ambitnych projektów
kulinarnych realizowanych w Poznaniu. Muga połączona jest z winiarnią Casa de Vinos, która w
swoim portfolio posiada ponad 300 etykiet win z całego świata. Posiłek możemy zjeść w eleganckiej
części restauracyjnej, lub przy stole w winiarni.

Muga - ul. Krysiewicza 5, Poznań

Foodwine - vinoteka & winebar
27 grudnia 9/1a, Poznań
ul. Półwiejska 42, Poznań (Stary Browar, Atrium, poziom 0)
biuro@foodwine.pl | tel.: +48 500 325 350

Winiarnia ma w swojej ofercie ok. 300 etykiet z całego świata, z czego większość pochodzi z
własnego importu. Specjalizuje się w winach niemieckich, ale posiada również bogatą ofertę win z
Francji, Włoch, Hiszpanii oraz Austrii. Na kieliszki można spróbować każdego wina z oferty w cenie
do 150 zł w towarzystwie najwyższej jakości serów, wędlin, oliwek i doskonałego pieczywa. Cena
kieliszka mieści się w przedziale od 10-30zł.

Foodwine - vinoteka & winebar - 27 grudnia 9/1a, Poznań

Winestone (Mercure Poznań)
ul. Roosevelta 20, Poznań
www.facebook.com/WineStonePoznan | tel.: +48 61 855 80 00

WineStone to projekt gastronomiczny realizowany przez sieć hoteli Mercure. Angielska nazwa
zawiera w sobie dwa klucze, które pomogą odgadnąć jego główne założenia. Zawarte w nazwie "wine"
i "stone" oznaczają wino i kamień. Na kamiennych płytach serwowane są zestawy zimnych przekąsek,
a selekcja win z całego świata pozwala na dopasowanie zawartości kieliszka do wybranego przez nas
dania. Poza propozycjami typu tapas znajdziemy w karcie dania ciepłe, sałaty i desery. Na duży głód
polecamy steki! (czytaj dalej...)

Winestone (Mercure Poznań) - ul. Roosevelta 20, Poznań

Wino na Kieliszki
ul. Młyńska 12, Poznań
www.mlynska12.pl/wino-na-keliszki | tel.: +48 61 627 03 07

Wino na kieliszki to jedna z wielu niezwyklych propozycji dostępnych w kompleksie Młyńska 12. W
klimat klasycznego tapas baru wkracz tu nowoczesność, w postaci maszyn dozujących wino. Do
wyboru mamy aż 40 win dostępnych na kieliszki. Doładowujemy kartę, wybieramy interesujące nas
wino i nalewamy 20 ml, 100 ml lub 150 ml, w zależności od nastroju i intencji. Małe próbki pozwalają
na profesjonalną degustację, w której poza obsługą pomoga nam karty degustacyjne zawierające
opisy i wskazówki. W ofercie dostępne także tapasy, przygotowywane przez mistrzów świata. Jeśli
gustujecie w winie lub chcecie się czegoś o nim dowiedzieć to Młyńska 12 powinna być przystankiem
numer jeden. Polecamy!

Wino na Kieliszki - ul. Młyńska 12, Poznań

Inne ciekawe adresy na www.wino.poznan.travel:
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Delicja - pl. Wolności 5, Poznań
Dobra i wino - Za Bramką 1, Poznań
Dynx - ul. Ostrówek 12, Poznań
El Calmar - Szamarzewskiego 17, Poznań
Fiesta del Vino Tapas Bar - ul. Czechosłowacka 106, Poznań
Foodwine - vinoteka & winebar -27 grudnia 9/1a, Poznań
Fusion (Sheraton Poznań) - ul. Bukowska 3/9
Gusto food & vine - ul. Szarych Szeregów 16, Poznań
Kuchnia Wandy - Święty Marcin 76, Poznań
La Rambla Nova - ul. Woźna 5, Poznań
Magazyn Food Concept - ul.Księcia Mieszka I 1, Poznań
Mielżyński Wine Spirits Specialties - ul. Wojskowa 4, Poznań
Muga - ul. Krysiewicza 5, Poznań
Pika Pika tapas bar y vino - ul. Zamkowa 5, Poznań
Pod Czarnym Kotem - ul. Wolsztyńska 1, Poznań
Smak & łyk - ul. Wąska 1, Poznań
Steak & Grill Restaurant - ul. Kolejowa 29, Poznań
Tapas Bar - Stary Rynek 60, Poznań
Winestone (Mercure Poznań) - ul. Roosevelta 20, Poznań
WinoBramie - ul. Jackowskiego 36, Poznań
Wino na kieliszki - ul. Młyńska 12, Poznań




