Pychotki - kuchnia domowa

Pychotki to niewielki lokal serwujący dania, które najłatwiej określić jako kuchnię domową.
Znajdziemy tu głównie dania kuchni polskiej, w tym doskonałe pierogi i wyśmienite zupy. Jeden z
atutów oferty lokalu to doskonały stosunek jakości do ceny. Cena najdroższych dań głównych nie
przekraczają 30 zł! Chcecie wiedzieć dlaczego jeszcze warto odwiedzić Pychotki? Zapraszamy do
lektury!

Zacznijmy może od tego że, o Pychotkach zrobiło się głośno w związku z wyróżnieniem lokalu przez
prestiżowe wydawnictwo kulinarne Gault&Millau Polska. To z jednej strony szansa, z drugiej
ogromne wyzwanie. Dla wielu, włącznie z prowadzącą restaurację Panią Elżbietą, to także spora
niespodzianka. Dlaczego? Ano dlatego, że serwowane tu dania przypominają do złudzenia babcine
obiady, podwieczorki i śniadania. Te dość zwyczajne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka dania, mają
jednak w sobie coś, o co z biegiem lat coraz trudniej. Chodzi oczywiście o smak! O tym skąd się
bierze, jak go pozyskać i weksponować chętnie opowie Wam Pani Elżbieta - właścicielka, managerka
i szefowa kuchni w jednej osobie. W zasadzie można było sięgnąć po inne słowo - gospodyni.
Poczujecie się bowiem w Pychotkach jak goście odwiedzający troskliwą, gadatliwą i pełną energii
ciocię.

Kup bilet taniej podając specjalny kod rabatowy: madeCB

Pychotki nie są pierwszym projektem kulinarnym Pani Elżbiety. Kilka wcześniej prowadzonych
restauracji, lata spędzone w podróżach i wieloletni pobyt zagranicą to bagaż doświadczeń
kulinarnych, który dziś pozwala tworzyć doskonałą, wysmakowaną, prostą kuchnię. Co ważne, za
najdroższe dania główne zapłacicie tu około 30 zł. To więcej niż uczciwa propozycja.

Podczas pierwszej wizyty koniecznie spróbujcie zup i pierogów. Są przepyszne! W chłodnie dni warto
zamówić czarną herbatę z domową konfiturą. To oczywiście konfitura domowej roboty. Tutaj
wszystko robione jest od podstaw.

Pychotki to odpowiedź na pytanie o dobry domowy obiad. To także świetny wybór, gdy chcecie
zagranicznym gościom pokazać polską kuchnię i atmosferę polskiego stołu. Jeśli jeszcze gdzieś się
taka zachowała, to właśnie tu, u Pani Elżbiety.

Pastelowe wnętrza, przytłumione światło i masa bibelotów tworzą domową atmosferę, a ta powinna
zachęcać do pogaduszek. Gdy tu dotrzecie to koniecznie porozmawiajcie z właścicielką, prawdziwą
gospodynią tego miejsca!

Trzymamy za pychotki kciuki i bacznie obserwujemy poczynania Pani Elżbiety! Fajnie mieć w
Poznaniu taki lokal!
Do zobaczenia na ul. Wodnej. Smacznego!
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