Rodzinny obiad

Rodzinny obiad to nie tylko przyjemność bycia z bliskimi, to także wyzwanie organizacyjne. Parking,
przestrzeń dla dzieci, dostosowane do ich potrzeb menu, poziom cen - to ważne elementy w doborze
restauracji na rodzinne wyjście. Jeśli posiłek ma być przyjemnością, to nie możemy ciągle i w panice
sprawdzać czy dzieciom nic nie grozi. Na szczęście jest w Poznaniu kilka miejsc, w których obiad z
dziećmi nie wywoła czkawki.

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

Śródki i Ostrowa Tumskiego jako miejsca dobrego na spacer reklamować nie trzeba. Na przestrzeni
ostatnich 2-3 lat przybyło restauracji i kawiarni po obu stronach mostu Jordana. Jedną z nich jest
właśnie Dynx. Wystrój budzi skojarzenia z lokalami w stylu skandynawskim. W karcie dania kuchni
europejskiej z polskimi akcentami, w efektownym wydaniu. Na wyróżnienie zasługują doskonałe
desery. Rodzinom przypominamy o bezpłatnym parkingu przy Szkole dla Dzieci Niesłyszących (ul.
Bydgoska 4A).

Restauracja Dynx - ul. Ostrówek 12, Poznań

FORNI ROSSI Neapolitan Pizzeria & Restaurant
ul. Naramowicka 92, Poznań
www.fornirossi.com | tel. +48 513 296 866

Forni rossi to pierwsza w Polsce Certyfikowana pizzeria neapolitańska, przygotowywana według
tradycyjnej receptury i tylko z oryginalnych włoskich składników. Lokal w 2016 roku zmienił
lokalizację i dziś zaprasza gości na ul. Naramowicką. Bezpłatny parking i sąsiedztwo terenów
spacerowych nad Wartą przypadną Wam do gustu. Warto pomyśleć o wcześniejszej rezerwacji.

Fortezza
ul. Dworska 1, Poznań
www.fortezza.pl | tel.: +48 61 821 36 60

Restauracja Fortezza wkomponowana została w pozostałości XIX-wiecznego schronu, wchodzącego
w skład Twierdzy Poznań. Menu bazujące na pizzach, sałatkach i makaronach powinno przypaść do
gustu zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Lokal oferuje przestronny darmowy parking i duży zielony
ogródek. Można tu zasiąść do stołu pod rozłożystym parasolem lub pobawić się na trawie z dala od
ruchliwej ulicy. Do restauracji przylega niewielki hotel.

Nad Różanym Potokiem (fairPlayce)
ul. Bożydara 10, Poznań
tel. +48 736 200 750 | rezerwacje@nadrozanym.pl

FairPlayce na poznańskich Naramowicach działa od około roku. Korty tenisowe, sześć kortów do
squasha, hala do badmintona, nowoczesna siłownia, sala konferencyjna i rodzinna restauracja - to
wszystko znajdziecie pod jednym dachem kompleksu fairPlayce. Duży bezpłatny parkin, zielone
tereny wokół obieku i łatwy dojazd to dodatkowe atuty, które pozwolą uznać Restaurację Nad
Różanym Potokiem za miejsce idealne na rodzinny obiad.

Restauracja Nad Różanym Potokiem - ul. Bożydara 10, Poznań

NIFTY No. 20 (Puro Hotel)
Żydowska 20, 61-761 Poznań
www.niftyno20.pl | tel. +48613331160 | niftyno20@niftyno20.pl

"Nifty no 20" stawia przed sobą jeden cel- ma być prosto i smacznie. Polskie i europejskie klasyki
proponowane przez szefa kuchni Jakuba Ignysia zaskakują prostotą oraz intensywnym smakiem i
aromatem. Jak się ubrać do "Nifty no 20"? Koszula po dziadku, trampki i podarte jeansy będą idealne.
Restauracja hotelu "PURO" postawiła na nieformalną atmosferę i brak sztywnych zasad. Swobodna
obsługa, talerze "nie od kompletu" i gry planszowe na stołach pozwalają poczuć się w "Nifty" jak
podczas wizyty u starych znajomych. Nifty to także bezpieczny dla dzieci taras i niezwykła, otwarta
przestrzeń przy wyspie recepcejnej, która wygląda jak wielki gościnny pokój.

NIFTY No. 20 (Puro Hotel) - Żydowska 20, Poznań

Novo Restaurant (Hotel Novotel Poznań Malta)
ul.Termalna 5, Poznań
www.accorhotels.com | tel.: +48 61 654 31 00

Całkowicie odnowiona restauracja z tarasem i pięknym widokiem na ogród spodoba się całej rodzinie.
Latem możemy usiąść pod parasolem przy starannie utrzymanym trawniku. Zimą dzieci znajdą
zajęcie w specjalnym kąciku zabaw. Przytulny bar serwuje pyszne przekąski, drinki, koktajle oraz
desery. Restauracja zaprasza na solidne, smaczne dania kuchni polskiej i europejskiej. Dodatkowymi
atutami są: dziecięce menu oraz parking tuż przed wejściem do hotelu.

Novo Restaurant - restauracja w Hotel Novotel Poznań Malta

Czerwone Sombrero
Stary Rynek 94, Poznań
www.czerwone-sombrero.pl/ | +48 61 855 22 21

Czerwone sombrero to dwupiętrowa, duża restauracja meksykańska na płycie Starego Rynku, oferująca widok
na Ratusz. Szeroki wybór z karty menu pozwoli dopasować zamówienie do gust każdego z gości, w tym dzieci.
W okresie letnim restauracja wystawia przed lokalem ogródek. Czerwone Sombrero jeszcze do niedawna
funkcjonowało w budynku Wagi Miejskiej. Nowa przestrzeń została świetnie zaaranżowana i jest znacznie
większa. To zdecydowanie zmiana na lepsze.

Panorama - Hotel HP Park***
ul. A. Baraniaka 77, Poznań
www.hotelepark.pl/hotel-poznan | tel. +48 61 87 41 100

Restauracja Panorama przeszła gruntowny remont. Nowe wnętrze lepiej koresponduje z doskonałą
kuchnia Dominika Brodziaka, jednego z najlepszych poznańskich szefów kuchni. W karcie
znajdziemy dania kuchni polskiej i europejskiej, przygotowane ze świeżych składników i podane
zgodnie z najlepszymi standardami. Dodatkowo lokal oferuje duży parking, dwa tarasy z widokiem na
Jezioro Malta, bezpośrednie wyjście na deptak wzdłuż jeziora i możliwość wypożyczenia rowerów.

Restauracja Panorama (Hotel HP Park)- ul. A. Baraniaka 77, Poznań

Umberto (Park Cytadela)

al. Armii Poznań, Poznań
www.umberto.com.pl | tel.: +48 61 670 08 99

Smaczne pizze, sałatki i makarony serwowane w Umberto mają jedna zasadniczą przewagę nad
innymi kuchniami włoskimi w Poznaniu - serwowane są w samym sercu Parku Cytadela. Niezależnie
od pory roku to jedno z najpopularniejszych miejsc na rodzinne spacery. Cytadelę odwiedzają mali,

duzi i czworonożni. Umberto dorosłych oczaruje kuchnią, dzieci prawdziwą dżunglą porastającą
restaurację, a psiaki możliwością spędzenia czasu u stóp właścicieli. Przed lokalem jest duży i ładny
plac zabaw.

Inne ciekawe adresy na www.rodzinnyobiad.poznan.travel
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3 kolory Malta - ul. Wiankowa 3, Poznań
12 Sports Bar & Restaurant - ul. Bułgarska 17, Poznań
A nóż widelec - ul. Czechosłowacka 133, Poznań
Autentyk - Kuchnia i ludzie - ul. Grunwaldzka 248, Poznań
Bamberka - Stary Rynek 2, Poznań
Błogostan - ul. Kościelna 21, Poznań
Bulwar - Stary Rynek 37, Poznań
Cocorico Café & Restaurant - ul. Świętosławska 9, Poznań
Concordia Taste - Zwierzyniecka 3, Poznań
CUCINA - Wyspiańskiego 26A, Poznań
Cybina 13 - ul. Cybińska 13, Poznań
D42 / (Dąbrowskiego 42) - ul. Dąbrowskiego 42
DeSilva Poznań - ul. Piekary 5, Poznań
DOMU Kitchen & Friends - ul. Wrocławska 18, Poznań
Donatello - ul. Grunwaldzka 29c, Poznań
Family Cafe - Centrum kreatywnego rozwoju - ul. Grunwaldzka 136, Poznań
Gramofon - ul. Wrocławska 5, Poznań
Hacjenda - ul. Morasko 38, Poznań
Hyćka - ul. Rynek Śródecki 17, Poznań
Italia (Hotel Włoski) - ul. Dolna Wilda 8, Poznań
Jadalnia - ul. Grunwaldzka 182, Poznań
Kombinat - ul. Kościelna 48, Poznań
Magazyn Food Concept - ul. Księcia Mieszka I 1, Poznań
Mamma Wilda - ul. Dolna Wilda 81, Poznań
Manekin - ul. Kwiatowa 3, Poznań
Manekin - ul. Mickiewicza 24, Poznań
Modra - autorska kuchnia ludowa - ul. Mickiewicza 18 lok. 2, Poznań
Mollini Ristorante - ul. Św. Marcin 34, Poznań
Nastawnia PoC - ul. Noskowskiego, Poznań
O! Kuchnia - ul. Jackowskiego 36/1, Poznań
ODA (Kuchnia Norweska) - ul. Wawrzyniaka 21/U1A, Poznań
OSKOMA - ul. Mickiewicza 9, Poznań
Pankejk - ul. Mielżyńskiego 21, Poznań
Panorama (Hotel HP Park) - ul. Baraniaka 77, Poznań
Papavero - ul. 3 Maja 46, Poznań
Papierówka - ul. Zielona 8, Poznań
Patio Provence (Hotel Kolegiacki) - pl. Kolegiacki 5, Poznań
Piano Bar Restaurant & Café - ul. Półwiejska 42, Poznań
Pinco Pallino - ul. Garbary 59, Poznań
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Pod Niebieniem - Stary Rynek 64/65, Poznań
Pychotki - ul. Wodna 24, Poznań
Restauracja Sarbinowska - ul. Obodrzycka 63, Poznań
Rico’s Kitchen (MADE IN CHINA) - ul. 27 Grudnia 9, Poznań
Steak & Grill RESTAURANT (Hotel Moderno) - ul. Kolejowa 29, Poznań
Suszone Pomidory - ul. Świętego Czesława 13, Poznań
Taj India - ul. Wiankowa 3, Poznań
The Mexican - ul. Kramarska 19, Poznań
Tumska (Restauracja Galeria Tumska) - ul. Ostrów Tumski 5A, Poznań
Viva Pomodori! - ul. Fredry 3, Poznań
Winestone (Hotel Mercure Poznań) - ul. Roosevelta 20, Poznań
Yeżyce Kuchnia - ul. Szamarzewskiego 17, Poznań

Okolice Poznania:
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Country Park Pod Gajem - Pod Gajem, Tarnowo Podgórne
Figa - ul. Grunwaldzka 512, Plewiska
TASTE_it - Morenowa 33, Puszczykowo
Zaczarowany Las - ul. Szamotulska 14, 62-090 Kobylniki

