Poznań Nightlife: puby, bary, klubokawiarnie

Poznań to miasto tętniące życiem także po zachodzie słońca. Puby, bary czy klubokawiarnie to
idealne miejsca na wieczorne wyjście w gronie znajomych. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie,
zwłaszcza miłośnicy piwa. Sprawdź jakie miejsca warto odwiedzić aby poczuć świetną poznańską
atmosferę.

Zobacz także: Poznań Nightlife czyli gdzie potańczyć

English version - coming soon!
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Adres: ul. Taczaka 15, Poznań

Strona internetowa: zrodlobar.pl
Kontakt: +48 792 752 132, zrodlo.bar@gmail.com

Bar koktajlowy, stawiający na jakość i oryginalność produktów. Główne filary to szeroki wybór
whisky z całego świata oraz sezonawa karta menu.

fot. własność Źródło.Bar

Coctail Bar by Rynek95

Adres: Stary Rynek 95/96, Poznań
Strona: rynek95.pl
Kontakt: +48 884 810 004, restauracja@rynek95.pl

Goście którzy odwiedzą to miejsce mają okazję zasmakować egzotycznych drinków wraz z
fantazyjnymi dekoracjami, a różnorodność smaków i kolorów pozwala obsłudze lokalu zaspokoić
oczekiwania nawet najbardziej wymagających. Cocktail Bar jest również jednym z nielicznych miejsc
w Polsce, które czerpie inspiracje z polinezyjskiej tradycji Tiki . Serwując koktajle w miniaturowych
rzeźbach subtelnie nawiązuje do formy i stylistyki tejże kultury.

Tym co wyróżnia to miejsce jest także zjawiskowa kolekcja ponad 120 rumów z całego świata. Półki,
na których znajdują się oryginalne i niespotykane rodzaje tego trunku przyciągają wzrok wszystkich
ciekawskich. W całej palecie, którą oferuje Cocktail Bar znajdują się rumy z kilkunastu zakątków
świata, między innymi Jamajki, Barbadosu, Dominikany, Kuby czy Martyniki.

Odwiedzając stolicę Wielkopolski bez chwili zastanowienia należy odwiedzić Cocktail Bar by
Rynek95. Urokliwe miejsce z charakterem, idealnie skomponowane koktajle a także profesjonalna
obsługa to zalety, dzięki którym w Poznaniu pojawiło się miejsce, w którym nie sposób się nie
pojawić!
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Fuego Coctail Bar
Adres: Stary Rynek 25-29, Poznań

Strona: FB Fuego Cocktail Bar
Kontakt: +48 665 685 526, fuego-cocktail@wp.pl

Codziennie pielęgnując owoce i zioła, przygotowując świeże soki i syropy, dbając o każdy szczegół
doznania, jakim chcemy Was obdarować, wkładamy całe swoje siły i umiejętności, abyście zawsze
mogli dostąpić przyjemności skosztowania czegoś wyjątkowego. W naszej barowej pracowni
nieustannie przygotowuje się coś nowego, aby zawsze móc Was zaskoczyć.
Tu wszystko jest zindywidualizowanie- powiedzcie nam czego pragniecie, a my poprowadzimy rytuał
tworzenia, którego efektem będzie niesamowite doświadczenie - smakowe, zapachowe, wizualne...
Profesjonalna załoga wybitnych barmanów przyjmie Was z otwartymi ramionami codziennie od 19:00.

fot. własność Fuego Coctail Bar

Klub Dragon

Adres: Zamkowa 3, Poznań

Strona internetowa: FB Klub Dragon
Kontakt: +48 61 853 08 19

Tam gdzie muzyk jazzowy spotyka się z malarzem, a informatyk zerka lubieżnie na gibkie ciało
tancerki, gdzie plastyk wypija po północy smutnego lecha, a socjolog z urzędniczką konsumują
kolejną wiśniówkę, tam mieszka SMOK. SMOK już dawno skończył z dietą i nie żywi się dziewicami,
SMOK raczy się kieliszkiem wódki albo wytrawnym hiszpańskiem winem, od czasu do czasu
pozwalając sobie na szklaneczkę whisky... Przymyka oczy, wciąga w rozchylone nozdrza zapach
kadzideł, a wokół tylko ambient, absynt, dekadencja i urok postępującej demoralizacji... Życzliwy
uśmiech SMOKA odbija się w oczach barmana...nie dziw się niczemu, miej odwagę i przyjmij warunki
, a na pewno nie pożałujesz...
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Chmielnik
Adres: Żydowska 27, Poznań

Strona internetowa: FB Chmielnik
Kontakt: +48 790 333 946, chmielnik.pub@gmail.com

Ambasador polskiego piwa w Poznaniu.
Największy wybór piw z polskich browarów rzemieślniczych w samym sercu Poznania. Zapewniamy
wyjątkowy wystrój, profesjonalną obsługę, niepowtarzalny klimat. W sezonie letnim zapraszamy do
magicznego ogrodu piwnego dla 200 osób, w którym główną atrakcją jest rosnący chmiel w odmianie
SYBILLA oraz działająca kuchnia oferująca dania dopasowane do piwa.
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Piwna Stopa
Adres: Szewska 7, Poznań

Strona internetowa: piwnastopa.pl
Kontakt: +48 793 908 600 lub +48 784 442 733, info@piwnastopa.pl

Miejsce, w którym przenosimy się do Krainy Złocistego Trunku. Świetna muzyka, wyjątkowe wnętrze,
nietuzinkowi barmani, a przede wszystkim ponad 250 różnych piw butelkowych z całego świata i 12
lanych na miejscu to gwarancja niezapomnianych wrażeń dla każdego piwnego smakosza. W
cieplejsze miesiące wstąp do ogródka Piwnej (ok. 100 miejsc siedziących), a w chłodniejsze dni
ogrzej się przy kominku. Zapytaj o pokazy warzenia piwa, piwne premiery, piwne depozyty i
nadchodzące koncerty na Scenie Letniej Piwnej Stopy.
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Ułan Browar
Adres:Wyspiańskiego 26, Poznań

Strona internetowa: FB Ułan Browar
Kontakt: +48 888 085 222, info@ulanbrowar.pl

Ułan Browar to browar restauracyjny skupiający kilka stref - Piwo & Warzelnia | Kuchnia polska |

Scena | Bilard | Chillout.
Jako "TwoJA WYSPA" pozwala na to, żeby dobrze zjeść przy warzonym przez UŁAN BROWAR piwie,
do tego posłuchać muzyki ze sceny U1, pograć w bilard czy zrelaksować się w strefie chillout pełnej
książek, planszówek oraz zmierzenia się z grą kółko i krzyżyk, statki czy okręty czy kraje i miasta.
UŁAN BROWAR ugości każdego, gwarantując, że czas z nim spędzony będzie dawał rozkosz
podniebieniu i upust każdej ułańskiej fantazji.
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Brovaria

Adres: Stary Rynek 73-74, Poznań

Strona internetowa: www.brovaria.pl
Kontakt: +48 61 858 68 68, recepcja@brovaria.pl

Brovaria to niezwykły klimat zabytkowego wnętrza harmonizujący z aromatem świeżo warzonego
piwa. Smaku dodają mu przygotowywane przez najlepszych kucharzy potrawy kuchni fusion,
czarujące nie tylko wyrafinowanymi kompozycjami stylów z całego świata, ale również elegancją
podania. Cztery nastrojowe sale restauracji ugoszczą Was bez względu na porę dnia czy okazję, z
jaką do nas zawitacie. Brovaria to także hotel, którego przytulne wnętrza łączą w sobie urokliwą
atmosferę staromiejskiej kamienicy z komfortowym wyposażeniem.
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Klubokawiarnia Meskalina
Adres: Stary Rynek 6, Poznań

Strona internetowa: www.meskalina.com
Kontakt: +48 796 877 775, benek@iq.pl

Klubokawiarnia Meskalina to miejsce świetnej zabawy, serdecznych spotkań i żywych dyskusji.
Można tu zabrać głos w ważnych sprawach, dodać sobie energii doskonałą kawą, posłuchać koncertu,
wypić drinka, ale też po prostu tańczyć choćby i do świtu, bo to rzeczywiście i klub, i kawiarnia. W
środku Starego Rynku od kilku już lat istnieje ta pełna muzyki przestrzeń dla przyjaciół – Twoich,
Waszych, czyli naszych, bo tu szybko wszyscy stają się naprawdę dobrymi znajomymi. Dzieje się tak
dzięki atmosferze, w której nie ma „ściemy”. Dlatego, jak zaczniecie do nas przychodzić, to będziecie
wracać.

Meskalinowa drużyna serwuje piwo, wino, świetne drinki, zimą pysznego grzańca dogrzanego
wiśniówką… A jak jesteście głodni, nie musicie nigdzie wychodzić, bo tu na miejscu zjecie rozmaite
tarty na ciepło okraszone sałatkami, chrupiące włoskie bułki panini z przepysznym nadzieniem
serwowane na gorąco, a do kawy lub herbaty – doskonałe ciasto.
Koncerty, debaty, zamknięte spotkania branżowe lub towarzyskie, catering… To nieduże miejsce o
zaskakująco wielkich możliwościach.
Latem zapraszamy do zielonego ogródka na tyłach lub do stolików w pasażu przed wejściem.
Pamiętamy o palaczach, dla których jest wydzielona palarnia, zimą ogrzewana.
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