Z zegarkiem w ręku

Co zrobić gdy czas przecieka między palcami, a o kolejnym posiłku decyduje wyłącznie wskazanie
zegarka? Wystarczy skorzystać z kulinarnej oferty miejsc, które wychodzą naprzeciw zabieganym i
zapracowanym. Tam, gdzie liczy się każda minuta, trzeba sięgać po rozwiązania dostępne od ręki. Są
tacy, którzy znaleźli swój sposób na połączenie jakości, świeżości i błyskawicznego serwisu.

#Bushimi Sushi Burrito #Avanti #Corvig prosto zpieca #Juice Drinkers #Mamma Patata #M Onigiri
#Pierożak Pierogarnia #Razowa Bistro #Świetlica w Zamku #Manekin

Avanti Spaghetteria
Stary Rynek 76, Poznań
www.avanti.poznan.pl | tel.: +48 61 852 32 85

Spaghetteria Avanti na Starym Rynku serwuje dania kuchni włoskiej: spaghetti, lasagne, zapiekanki
makaronowe, sałaty i sałatki. Codziennie rano w tutejszej kuchni przygotowywane są świeże sosy,
sałaty i przystawki. Spaghetti oraz pozostałe makarony są gotowane na bieżąco tak, aby były „al
dente”.

Lala Breakfast Lunch Wine
Taczaka 22/1, Poznań
www.facebook.com/lalataczaka22 | tel.: +48 787 714 964

Lubicie ogniste mrówki, jadowite węże i pająki? Oni też za nimi nie przepadali, więc postanowili
zamienić Melbourne na Poznań. Zapraszamy do Agnieszki i Garetha, którzy wpadli na szalony
pomysł by porzucić słoneczną Australię i przenieść się na Taczaka :) Serwują tu śniadania i lunche, a
w ciekawym menu znajdziecie kilka pozycji z kraju kangurów. Koniecznie spróbujcie kanapek na
ciepło i marynowanych udek. Jeśli chcecie wiedzieć, co jeszcze warto tu wpucnąć i dlaczego lokal
nazwano Lala to śmiało pytajcie o wszystko Agnieszkę, która gościom poświęca tyle czasu i uwagi co
Gareth kanapkom z wołowiną i jajecznym sufletom ;)

LALA Breakfast Lunch Wine

Covrig prosto z pieca
ul. Półwiejska 27, Poznań
www.facebook.com/COVRIGPROSTOZPIECA | tel.: +48 530 028 357

Precle, hot dogi i paszteciki - nie może być szybciej! Atrakcyjna cena, poręczna forma i smak godny
polecenia to składowe idealnej przekąski w stylu street food. Okienko na ulicy półwiejskiej wyda
Wam ciepły specjał w mgnieniu oka, równie szybko zaspokajając mały i duży głód.

Juice Drinkers
ul. Dąbrowskiego 8, Poznań
www.facebook.com/juicedrinkers | tel.: +48 517 594 159

Juice Drinkers serwuje kanapki, kawę oraz szeroki asortyment doskonałych, świeżo wyciskanych
soków z owoców i warzyw. Efektowny, surowy design wyróżniał lokal od pierwszych dni jego
działalności i zapowiadał gastronomiczny rozwój dzielnicy. Dziś Juice Drinkers to znane i
rozpoznawalne miejsce. To także brama do kulinarnej przechadzki po Jeżycach.

M Onigiri (Min’s Onigiri)
ul. Taylora 1, Poznań
www.facebook.com/MINSONIGIRI | tel.: +48 732 666 667

Onigiri jest jedną z najpopularniejszych przekąsek, na jakie można natknąć się w Japonii. Służy
często jako prowiant na drogę. To odpowiednik polskiej kanapki zabieranej do pracy lub do szkoły.
Solidna porcja ryżu uformowana w trójkąt lub owal, czasem zawinięta w nori (odmiana wodoro -stów
znana z sushi), wypełniana jest farszem. Min’s Onigiri oferuje swoje specjały w kilku odmia -nach: z
farszami z warzyw, mięsa, z tuńczykiem czy krewetkami. Porcja za 6 zł zaspokoi mały głód. Warto
zamówić także zupę

Pierożak Pierogarnia
ul. Wrocławska 23, Poznań
www.facebook.com/pierozakpierogarnia | tel.: +48 500 257 559

Pierożak to sympatyczny mały lokal na ulicy Wrocławskiej, zlokalizowany zaledwie dwie minuty
spacerem od Starego Rynku. Serwuje się tu wyłącznie wyrabiane na miejscu pierogi. Otwarta
przestrzeń kuchenna pozwala śledzić żywot pieroga od jego narodzin, aż smaczny finał na naszym
widelcu. Pierogi można kupić na sztuki, dowolnie mieszając dostępne w menu propozycje nadzienia.
W ofercie znajdziemy nadzienia tradycyjne, zarózno słodkie jak i wytrawne, jak i sezonowe
eksperymenty. Na wyserwowania poczykamy tylko tyle, ile trwa gotowanie surowych pierogów czyli
kilka minut. Nie ma problemu z zakupem pierogów na wynos. Bez wątpienia jest to jedna z
najlepszych pierogarni Poznania. Polecamy!

Pierożak Pierogarnia - ul. Wrocławska 23, Poznań

Razowa Bistro
ul. Wrocławska 20, Poznań
www.facebook.com/razowabistro | tel.: +48 504 051 649

Róg ulicy Wrocławskiej, vis a vis Kupca Poznańskiego to miejsce, w którym swoich sił próbowało
wiele inicjatyw. Wszystko wskazuje na to, że tym razem pomysł okazał się trafiony. Razowa to
połączenie kawiarni, restauracji i piekarni, choć nad kolejnością funkcji można byłoby dyskutować.
Kupimy tu zawsze świeże pieczywo. Do tego kawa i ciasta. Oferta restauracyjno-barowa obejmuje
proste kanapki i śniadania serwowane od godz. 7:00 rano w dni pracujace, a od 8:00 i 9:00 w soboty
i niedziele. Największym wyróżnikiem wyrastającym na szlagier stały się kanapki z pastrami. To
prawdziwa doskonałość! Do bólu prosta i niesamowicie smaczna.

Razowa Bistro - ul. Wrocławska 20, Poznań

SZTOS
ul. Żurawia 19, Poznań
www.facebook.com/pizzasztos | tel.: +48 881 734 130

SZTOS oferuję pizzę sprzedawaną na kawałki. Możemy zamówić jedną z kilku proponowanych
kompozycji lub stworzyć własną na bazie dostępnych składników. Niewielki lokal na Jeżycach to
kilka krzeseł przy ladzie zorganizowanej wokół pieca do pizzy. Miejsce zdobyło renomę i swoich
wiernych fanów stając się jednym z bardziej rozpoznawalnych w dzielnicy. To po części zasługa
smacznej pizzy, a po części atmosfery jaką umieli stworzyć pomysłodawcy projektu. Twój posiłek
dostaniecie w kilka minut od zamówienia. Smacznego!

Świetlica (Zamek Cesarski, II piętro)
- - - lokal w trakcie zmiany właściciela - - ul. Święty Marcin 80/82, Poznań
www.swietlica.eu | tel.: +48 501 442 743

Poznański zamek wybudowany przed stu lat dla Wilhelma II, cesarza Niemiec, kryje w sobie
kulinarną niespodziankę. Na drugim piętrze, w centralnym punkcie wyremontowanej części Zamku,
znajduje się kawiarnia Świetlica. Można tu zjeść kanapki, zupy lub sałaty, ale równie dobrze można
po prostu wpaść na kawę z ciastkiem. Dzięki przeszklonemu dachowi, można spojrzeć w niebo
podczas oczekiwania na koncert lub spektakl.

Inne ciekawe adresy na www.zzegarkiem.poznan.travel
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Avanti - Stary Rynek 76, Poznań
Bagels & Friends - ul. Wyspiańskiego 26,
BASILIUM - ul. Woźna 21, Poznań
Bushimi - ul. Towarowa 41, Poznań
Covrig - prosto z pieca! - ul. Półwiejska 27, Poznań
Czerwona Papryka - Stary Rynek 49, Poznań
GRAMOFON - ul. Wrocławska 5, Poznań
Juice Drinkers (Dąbrowskiego) Juice Drinkers (Fredry) - ul. Dąbrowskiego 8, Poznań
KOMBINAT - ul. Kościelna 48, Poznań
M Onigiri & Sweets - ul. Taylora 1, Poznań
Mamma Patata - ul. Wodna 7/1, Poznań
Marchewkowe Pole - pl. Gen. Andersa 5, Poznań
Pierożak Pierogarnia - ul. Wrocławska 23, Poznań
Pizza a Pezzi - ul. Ratajczaka 36, Poznań
Ramen-Ya - ul. Kościelna 4, Poznań
Razowa bistro - ul. Wrocławska 20, Poznań
Sorrir Superfood Cafe & Delivery - ul. Ratajczaka 18d, Poznań
Sztos - ul. Żurawia 19, Poznań
Świetlica - Kawiarnia w Zamku - ul. Święty Marcin 80/82, Poznań
Yetztu - Ramen - ul. Krysiewicza 6, Poznań
Zuppi - ul. Święty Marcin 63, PoznańIzmir Kebab - ul. Ratajczaka 3a, Poznań

