Gastronomia

Posmakuj Poznań! Spróbuj rogala świętomarcińskiego, zdjedz domowe lody i zrelaksuj się!
Restauracja Bazar 1838 - 10% rabatu

Restauracja Bazar 1838 to szczególne miejsce dla każdego ceniącego sobie wyjątkowy smak potraw i
elegancki sposób ich podania. Tutaj tradycyjna polska kuchnia występuje w nowoczesnej odsłonie.
Dopełnieniem całości są stylowe i ciepłe wnętrza. Dzięki bogatemu doświadczeniu szefa kuchni dania
restauracji charakteryzuje swoboda, fantazja i koloryt, a karta restauracyjna ma sezonowy charakter
i zmienia się wraz z porami roku.

ul. Paderewskiego 8
więcej informacji TUTAJ

Cafe Misja - 10% rabatu z wyłączeniem alkoholi

Miejsce, w którym każdy czuje się jak w domu. Sympatyczna obsługa, wyborna kawa, domowe
wypieki i dobra książka pomogą zrelaksować się każdemu, kto odwiedzi Cafe Misja. Wnętrze dawnej
kolegiaty z pięknymi kolebkowymi sklepieniami jest dziś jednocześnie kawiarnią, jak i miejscem
kultury oraz różnorodnych wydarzeń. Gorąca czekolada mianowana przez Gości najlepszą w
Poznaniu, pachnące domowe wypieki, dania na ciepło oraz alkohole, a latem znane już Lody
Prawdziwe.

ul. Gołębia 1
więcej informacji TUTAJ

Restauracja Flavoria - IBB Andersia Hotel - 20% rabatu

Restauracja Flavoria w IBB Andersia Hotel to miejsce, gdzie serwowane są dania kuchni fusion w
najlepszym wydaniu. Najwyższa jakość i świeżość składników, dbałość o każdy detal, a także
kreatywny i profesjonalny zespół sprawiają, że kuchnia restauracji Flavoria jest wyjątkowa i
wyśmienita. Gość może delektować się wspaniałymi włoskimi makaronami, soczystym stekiem, czy
pyszną, tradycyjną kaczką po poznańsku. Zmysłowa, łagodna muzyka tworzy niepowtarzalny nastrój,
sprawiając, że Flavoria to magiczne miejsce, zaspokajające nie tylko zmysł smaku.

Plac Andersa 3
więcej informacji TUTAJ

Restauracja Fusion - Sheraton Poznan - Kieliszek wina gratis przy zamówieniu min. 50 zł

Restauracja z otwartą kuchnią serwująca dania w stylu fusion. Idealne miejsce spotkań, zarówno
biznesowych, jak i tych mniej formalnych – ze znajomymi czy rodziną. Różnorodność śniadań, dania à
la carte czy niedzielny brunch to tylko niektóre propozycje restauracji. Wyjątkowym zakątkiem jest
„Wine Tower”, czyli specjalnie wydzielona strefa i intymne miejsce przeznaczone dla wszystkich
miłośników win i dobrej kuchni, którzy cenią sobie prywatność.

ul. Bukowska 3/9
więcej informacji TUTAJ

Restauracja Hotelu NH Poznań - 15% rabatu

Hotel NH Poznań położony jest w samym sercu Poznania, w kilka chwil można znaleźć się na Starym
Rynku, Międzynarodowych Targach Poznańskich i Dworcu Głównym PKP. Restauracja hotelu NH od
rana zaprasza na śniadania serwowane w formie bufetu. W bogatym menu śniadaniowym znajdują
się ciepłe i zimne potrawy, świeże sezonowe produkty oraz wyroby własnej produkcji. Do kolacji lub
obiadu proponujemy hiszpańskie wino, do którego serwujemy równie hiszpańskie przekąski.
Restauracja hotelu NH to także doskonałe miejsce na organizację przyjęć rodzinnych takich jak

komunie, wesela, chrzciny czy inne przyjęcia okolicznościowe. Podczas organizacji przyjęć
zapewniamy Państwu profesjonalnego doradcę i obsługę, a w razie potrzeby indywidualne menu i
konsultację z szefem kuchni.

ul. Św. Marcin 67
więcej informacji TUTAJ

Restauracja Matii Sushi - 10% rabatu

Matii Sushi to droga ku doskonałości. Wraz z Gośćmi i zespołem restauracja tworzy „małą Japonię”
w samym sercu Poznania, gdzie przygotowywane są wyjątkowe specjały sushi w ideologii
poszanowania tradycji kuchni japońskiej. Lokal jest zarówno przestrzenią spotkań biznesowych, jak i
miejscem wyjść rodzinnych. Restauracja została doceniona przez portal Gastronauci.pl oraz
miesięcznik „Podróżnik” i „TRENDY”.

pl. Andersa 5, Poznań Financial Centre
więcej informacji TUTAJ

Restauracja Nifty No. 20 - Puro Hotel Poznań - 10% rabatu

Nifty No. 20 to restauracja, kawiarnia i bar w jednym. Proponuje międzynarodową kuchnię we
współczesnym wydaniu, urozmaiconą lokalnymi akcentami. Tutaj można poczuć się swobodnie i
rozsmakować w autorskich interpretacjach klasycznych dań oraz drinków. Eklektyczny wystrój,
opierający się na niezwykłej kolekcji talerzy z różnych stron świata, jest tłem dla spotkań
towarzyskich, biznesowych jak również wydarzeń kulturalnych.

ul. Żydowska 20
więcej informacji TUTAJ

Nut & Berries - 10% rabatu z wyłączeniem alkoholi

Ten autorski koncept został stworzony z myślą o potrzebach współczesnych osób, które chcą
odkrywać nowe smaki. Zapewnia wszystkim Gościom niezwykłe doznania kulinarne, zgodne z
najnowszymi trendami żywieniowymi. Nuts & Berries zdradza swoje pokrewieństwo z marką
Weranda Family poprzez dbałość o najdrobniejsze szczegóły wnętrza. Zachwyca tu zarówno sam
wystrój, który przenosi nas w świat egzotycznych ogrodów, jak i przepiękna forma podania dań.

ul. Pleszewska 1 (Centrum Handlowe Posnania)
więcej informacji TUTAJ

Pub SomePlace Else - Sheraton Poznan Hotel - 1 piwo gratis przy zamówieniu min. 50 zł

Stylowy i przestronny pub. Idealne miejsce na relaks, zabawę czy wspólne oglądanie transmisji
sportowych na żywo na telewizorach LCD oraz dużym ekranie. Panuje tu swobodny nastrój, który
podkreśla wystrój pubu. SomePlace Else to również wyśmienite dania kuchni Tex-Mex serwowane
codziennie do późnych godzin.

ul. Bukowska 3/9
więcej informacji TUTAJ

Pyra Bar - 15% rabatu

Zainspyrowani prawdziwie undergroundowym potencjałem ziemniaka stworzyliśmy Pyra Bar. Jedyne
takie miejsce, które z polotem serwuje dania skomponowane z pyr, czyli kartofli. Łagodny zBoczek i
ostry Kurczak Cukinsyn w roli zapiekanki, Potejta, czyli ziemniaki w mundurkach, znalazło się też

miejsce na regionalne odsłony ziemniaka: Pyrę z Bzikiem (czyt. gzikiem), czy kartofla zrobionego na
szaro (szarą kluskę).

ul. Strzelecka 13
więcej informacji TUTAJ

Restauracja Hotelu NH Poznań - 15% rabatu

Hotel NH Poznań jest położony w samym sercu Poznania, z którego w kilka chwil można znaleźć się
na Starym Rynku, Międzynarodowych Targach Poznańskich czy Dworcu Głównym PKP. Restauracja
Hotelu NH od rana zaprasza na śniadania serwowane w formie bufetu. W bogatym menu
śniadaniowym znajdują się ciepłe i zimne potrawy, świeże sezonowe produkty oraz wyroby własnej
produkcji. Do kolacji lub obiadu można skosztować hiszpańskiego wina, do którego serwowane są
przekąski z tego kraju. Restauracja Hotelu NH to także doskonałe miejsce na organizację przyjęć
rodzinnych czy okolicznościowych. Podczas ich organizacji restauracja zapewnia profesjonalnego
doradcę i obsługę, a w razie potrzeby indywidualne menu i konsultację z szefem kuchni.

ul. Św. Marcin 67
więcej informacji TUTAJ

Spaghetteria Avanti - 10% rabatu

Spaghetteria AVANTI proponuje dania kuchni włoskiej: spaghetti, pizzę, lasagne, makaronowe
zapiekanki, piadinę, sałatki... Spaghetteria zlokalizowana jest w staromiejskiej kamienicy na Starym
Rynku 76, zaprasza swoich Gości nie tylko do lokalu, ale również do letniego ogródka. W
tłumaczeniu na język polski AVANTI (wł.) oznacza zaproszenie do wejścia. A więc… AVANTI!!! Pizza
oraz pozostałe dania i napoje dostępne są w ofercie ,,na wynos”.

Stary Rynek 76
więcej informacji TUTAJ

Bistro Szarlotta - 10% rabatu

Bistro Szarlotta to kombinacja smacznej kuchni, świetnie wyposażonego baru i zapachu doskonałej
kawy. Sercem Szarlotty jest otwarta kuchnia, która znajduje się na widoku Gości. Kucharzy można
podglądać, a także z nimi porozmawiać. Karta jest krótka, a dania nieskomplikowane, zgodnie z ideą
bistro. To domowe propozycje, bazujące na kilku składnikach i przygotowane z zachowaniem
doskonałej techniki kulinarnej. Całości dopełnia wystrój opierający się na luźnej elegancji, co
sprawia, że Bistro Szarlotta jest wyjątkowym miejscem, do którego warto zajrzeć podczas spaceru
uliczkami poznańskiego Starego Rynku.

ul. Świętosławska 12
więcej informacji TUTAJ

Restauracja Violet Sushi & Yakitori - 10% rabatu

Violet Sushi & Yakitori to jedna z najpopularniejszych restauracji japońskich w Poznaniu kojarzona z
lunchowym wyjściem na „rolkę”, nieformalną atmosferą i młodymi ludźmi. To świetne miejsce, by
zacząć przygodę z sushi. Sushimasterzy wraz z zespołem kelnerek w bardzo przystępny sposób
przybliżają egzotyczny temat sushi. Lokal zachęca do eksperymentów także poprzez ciekawe
promocje cenowe.

ul. Św. Marcin 9
więcej informacji TUTAJ

Restauracja Winestone – Hotel Mercure Poznań Centrum - 10% rabatu

W restauracji Goście znajdą zdrowe jedzenie, regionalne specjalności, wino, a także chleb świeżo
pieczony na zakwasie z rodzynek, najwyższej jakości hiszpańską oliwę z oliwek oraz świetnie
przyrządzoną przyprawę Dukkah. Restaurację Winestone charakteryzują cztery kluczowe słowa:
prostota, atrakcyjność, szczerość i przystępność, a wszystkie pozycje w menu dostępne są dla Gości
zarówno w restauracji, jak również „na wynos”.

ul. Roosevelta 20
więcej informacji TUTAJ

Tequilarnia - 10% rabatu

Wyjątkowe miejsce, które w ciągu dnia funkcjonuje jako meksykańska restauracja, charakteryzująca
się aromatyczną, bogatą i lekko pikantną kuchnią. Fiesta z grillowanego mięsa, soczyste burgery,
oryginalne nachosy oraz bardzo słodkie desery przyprawiają o prawdziwy zawrót głowy. Wieczorem
lokal zamienia się w najprawdziwszą meksykańską fiestę, podczas której w szklanych czachach są
serwowane oszałamiająco pyszne drinki na bazie tequili, według autorskich receptur, a lokal
wypełniają dźwięki klubowej muzyki, granej przez najlepszych DJ-ów w Polsce.

Stary Rynek 56
więcej informacji TUTAJ

Weranda caffe - 10% rabatu

Oprócz wyśmienitych domowych ciast i deserów serwuje swoim gościom niepowtarzalny klimat i
chwilę relaksu w letnim, zacisznym ogrodzie w centrum miasta. Weranda caffe urzeka detalami,
które tworzą niezwykle ciepłą i domową atmosferę. Jest cichym i spokojnym miejscem, gdzie można

przysiąść na filiżankę swojej ulubionej kawy i domowe ciasto. Przypomina werandę wiejskiego domu,
gdzieś na południu Europy.

ul. Świętosławska 10
więcej informacji TUTAJ

Weranda lunch & wine - 10% rabatu

W niej życie toczy się zgodnie z porą dnia – jest czas na śniadanie, później nastaje szczytowy czas
lunchu, który zmienia się codziennie, wieczór zaś zarezerwowany jest dla wina. Zlokalizowana w
jednym z najpiękniejszych centrów sztuki i biznesu - Starym Browarze - odpowiada na potrzeby
zabieganych gości, zachowując jednocześnie ciepły i przytulny klimat. Rustykalny, a jednocześnie
prosty i surowy wystrój, przywołuje na myśl najmodniejsze lokale nowojorskiej dzielnicy
Williamsburg.

ul. Półwiejska 32
więcej informacji TUTAJ

Whiskey In The Jar - 10% rabatu

Wyjątkowe miejsce, które w ciągu dnia funkcjonuje jako steak house, oferujący gościom m.in.
fantastyczne steki z najlepszej wołowiny przyrządzane na grillu lawowym, a także wykwintne
żeberka, burgery w rozmiarze XXL i inne potrawy mięsne. Wieczorami lokal wypełnia się dźwiękami
rock’n’rolla. Specjalnością lokalu są JARy – autorskie drinki na bazie Jacka Daniel’sa, podawane w
designerskich słojach w kilkudziesięciu wersjach.

Stary Rynek 56
więcej informacji TUTAJ

Zielona Weranda caffe & ristorante - 10% rabatu

Restauracja od wejścia wita zielenią i niezwykłymi dekoracjami z przepięknym ogrodem letnim.
Ogród letni – jeden z najpiękniejszych w Poznaniu – stanowi enklawę zieleni i spokoju w centrum
miasta. Świeże sałaty, grillowane mięsa, wyśmienite desery i prawdziwie domowe ciasta wzbudzają
entuzjazm niejednego łasucha.

ul. Paderewskiego 7
więcej informacji TUTAJ

