Włoskie inspiracje

Włoska kuchnia od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród Polaków. Makarony, pizza i
minestrone są także częstym wyborem turystów. Wielbiciele smaków z Italii znajdą w Poznaniu małe
lokale i eleganckie restauracje go - towe w każdej chwili zaspokoić ich śródziemnomorskie apetyty.
Po jednej stronie pizza sprzedawana wprost do ręki, po drugiej znane restauracyjne marki - krótko
mówiąc, każdy znajdzie coś dla siebie.

Bar-a-boo
ul. Taczaka 11, Poznań
www.baraboo.pl | +48 61 883 43 15

Bar-a-Boo to knajpka otwierająca ciąg gastronomiczny na ulicy Taczaka. Popularny wśród studentów
lokal słynie z doskonałej pizzy z pieca opalanego drewnem, makaronów, dań z grilla i sałatek. To
podobno najlepsza pizza w mieście. Można się zgodzić lub nie, ale trzeba na pewno spróbować. W
karcie znajdziemy także spory wybór napojów oraz desery. O poranku zjemy w Bar-a-boo ciepłe
śniadanie. Wszystko smacznie, szybko i niedrogo.

Eatalia
Gdy zapytamy znajomych o dobrą kuchnię w okolicach Poznania, to z dużym prawdopodobieństwem
usłyszymy o restauracji Eatalia z Borówca. Lokal zjednał sobie gości smaczną włoską kuchnią,
bazująca na świeżych składnikach i prostych, klasycznych pomysłach. W kwietniu 2016 r. projekt
doczekał się efektownego rozwinięcia w postaci restauracji w Poznaniu. Eatalia zajęła część budynku
należącego do nowego, czterogwiazdkowego hotelu przy ul. Gołębiej, w samym centrum miasta. W
niezwykłych piwnica tego samego hotelu znajduje się pizzeria Bar a Boo. Oba lokale gastronomiczne
zarządzane są przez tych samych właścicieli.

Figaro Ristorante
ul. Ogrodowa 17, Poznań
www.restauracjafigaro.eu | tel.: +48 61 856 01 89

Figaro serwuje kuchnię włoską. To restauracja, która niezmiennie od lat cieszy sie bardzo dobra
opinią. Eleganckie i utrzymujące wysoki poziom gastronomiczny Figaro to częsty wybór
towarzyszący prestiżowym okazjom i biznesowym spotkaniom przy dobrej kuchni. W obszernej
karcie dań znajdziemy makarony, mięsa, ryby i owoce morza. Lokal oferuje także szeroki wybór win i

deserów.

IT.
ul. Sienkiewicza 20, Poznań
Facebook: Słodka & Ostra | tel.: +48 502 415 918
https://www.facebook.com/IT-837033863076550/

IT. to lokal, który powstał na Jeżycach, vis-à-vis starej zajezdni tramwajo -wej przy ul. Gajowej. W
karcie po stronie „konkretów” makarony, natomiast uzupełnienie oferty stanowi spory wybór ciast,
ciastek i deserów własnej produkcji. Wszystko jest smaczne, a słodkości prezentowane w szklanej
witrynie kuszą już od wejścia. Zachęcamy do odwiedzin, mając nadzieję, że restauracja utrzyma
poziom premierowych miesięcy, zyska wielu wiernych gości i da również nam powód do wielu
smacznych powrotów.

Suszone Pomidory
ul. Św. Czesława 13, Poznań
www.suszonepomidory.com | tel.: +48 530 838 100

Suszone Pomidory to punkt obowiązkowy dla fanów pizzy i makaronu. Niewielka, przytulna i gwar
-na restauracja włoska na poznańskiej Wildzie przetrwała próbę czasu, zyskała grono wiernych
wielbicieli i stała się miejscem, do którego coraz trudniej dostać się bez wcześniejszej rezerwacji.
Największe zalety lokalu to swobodna atmosfera, uśmiechnięta obsługa i prosta włoskia kuchnia.
Koniecznie spróbujcie muli! Warto także skusić się na deser.

Viva Pomodori!
ul. Fredry 3, Poznań
www.vivapomodori.pl | tel.: +48 61 852 44 23

Viva Pomodori! to świeże składniki, ciekawe menu i wysmakowana włoska kuchnia.
W dodatku
specjały serwowane w restauracji zaskakują bardzo przyjaznymi cenami. W menu znajdziemy
makarony, pizze, piadiny, sałaty i zupy. Warto zwrócić uwagę na danie dnia, które często bazuje na
jakościowych, ciekawych produktach. Nieco więcej zapłacimy za świeże ryby czy krewetki. W karcie
mamy także desery, kawy, herbaty oraz wina.

Inne ciekawe adresy na www.wloski.poznan.travel:
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Spaghetteria Avanti - Stary Rynek 76, Poznań
Don Giovanni Trattoria - ul. Nadbrzeżna 1, Śrem
Eatalia food & wine (Poznań) - ul. Gołębia 6, Poznań
Eatalia Food & Wine (Borówiec) - ul. Poznańska 54, Borówiec
FORNI ROSSI Neapolitan Pizzeria & Restaurant - ul. Naramowicka 92, Poznań
Trattoria Donatello - ul. Grunwaldzka 29c, Poznań
Hotel Włoski - ul. Dolna Wilda 8, Poznań
Italia Saporito (Hotel Wloski) - ul. Dolna Wilda 8, Poznań
Lorenzo Pasta & Pizza - ul. Półwiejska 39, Poznań
Mamma Patata - Wodna 7/1, Poznań
Mamma Wilda - ul. Dolna Wilda 81, 61-552 Poznań
Massimiliano Ferre - pl. Wolności 14, Poznań
Milano - al. Wielkopolska 42, Poznań
Mollini Ristorante - ul. Św. Marcin 34, Poznań
Papavero - ul. 3 Maja 46, Poznań
Pizza a Pezzi - ul. Ratajczaka 36, Poznań
Ristorante Estella - ul. Garbary 41, Poznań
Tutti Santi - ul.Ogrodowa 10, Poznań

