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INHOUD 

 

CAFÉS: 

Cafe Cacao Republica (Anna Pastorek)        4 

Déjà vu Cafe (Paulina Gaik)         5 

Ptasie Radio (Zuzanna Grabowicz)        6 

Republika Róż (Victoria van Rijn)        7 

Stacja Cafe (Justyna Chęcińska)         8 

Zielona Weranda (Aleksandra Sadulska)        9 

KROEGEN & CLUBS: 

Cafe Mięsna (Aleksandra Parendyk)        11 

Corner Pub & Colloquium Club (Marcin Kamiński)      12 

Johnny Rocker (Agnieszka Stefaniak)        13 

Nota Bene (Michał Czerwonecki)        14 

RESTAURANTS: 

Goko (Dawid Zdanowicz)         16 

Milano (Michał Wenderski)         17 

Stary Młyn (Jacek Kubicki)         18 

The Mexican (Sonia Brandt)         19 
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Café Cacao Republika                                     
Zamkowa 7 
tel: (61) 855 43 78 
ma t/m za: 10:00 – 24:00 
zo: 11:00-13:00 
openbaar vervoer: tram 4, 8, 17  
(tramhalte: Plac Wielkopolski) 
 

 

Ben je op zoek naar een romantisch café in het cent rum van een drukke stad? Vind je 

het leuk om een gezellige avond met jouw vrienden d oor te brengen? Of ben je een 

liefhebber van snoepjes? Dan is Cacao Republika per fect voor jou!   

• keuken: taarten, ijsjes 
• dranken: chocolade, koffie, melk met honing, bier, wijn, whiskey 
• prijzen van 8 tot 20 PLN 
• entree: vrij 
 

Cacao Republika is een gezellig café in het hart van Poznań. Het café bevindt zich in een 

oud pand op de grote markt. Stijlvol interieur en gezellige sfeer zijn ongetwijfeld de 

belangrijkste kenmerken van Cacao Republika. Het café bestaat uit twee kleine zalen (voor 

ongeveer 35 gasten). De zaal op de begane grond is geschikt voor alle mensen die 

romantisch van natuur zijn. Kaarsen, bloemen en subtiele muziek zorgen voor een 

romantische en intieme sfeer. Als je van ongedwongen sfeer houdt, moet je naar de tweede 

zaal (op de eerste verdieping) gaan. Rood licht en comfortabele sofa’s zijn perfect voor jou. 

Daar kan je natuurlijk ook roken en luid praten met jouw vrienden. 

Cacao Republika biedt een ruim assortiment van heerlijke warme chocolade, koffie en 

ijskoffie, frisdranken, lekkere ijsjes en verschillende koeken. Daar kan je ook warm bier met 

gember of whiskey drinken. De betaalbare prijzen zijn typisch voor Cacao Republika. Voor 

warme chocolade moet je van 8 tot 12 PLN betalen; een koek kost daarentegen van 10 tot 

20 PLN. Kortom: de beste snoepjes in Poznań voor een betaalbare prijs (vandaar ook geen 

kortingen). De hoogste kwaliteit, goede prijzen en vrindelijk personeel zijn dus de kenmerken 

van Cacao Republika.  
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DEJA VU CAFE 
Woźna 21 
tel: +48 502 033 087 
www.dejavu-cafe.com  
open: ma - za: vanaf 10:00; vr: vanaf 13:00 
openbaar vervoer: trams 5, 13, 16 

 

Deja Vu Cafe is een perfecte kroeg voor alle studen ten. Men kan hier zowel koffie als 

bier of verschillende soorten alcohol vinden en de prijzen zijn ook niet hoog. 

• keuken: alleen snacks 
• muziek: jukebox 
• prijzen van 2 PLN tot ca. 25 PLN 
• specialiteit: bloody mary (7 PLN) 

 

Als je een plaats voor jonge mensen zoekt, waar je iets kan drinken zonder dat je veel geld 

uitgeeft, dan is Deja Vu Cafe de juiste keuze. Je kan zowel bij de bar, alsook in de ruimte voor 

rokers of niet-rokers zitten. Elke kamer ziet er gelijk uit: er zijn houten stoelen en tafels, meestal 

voor vier personen, maar het personeel is altijd klaar om een ruimte voor meer mensen voor te 

bereiden.  

De connaisseurs van whisky, likeur of andere soort alcohol vinden er altijd iets voor zichzelf. De 

prijzen zijn natuurlijk aangepast aan het grootste deel van de bezoekers, d.w.z. mensen tussen 

20 en 30 jaar. Als je niet weet, wat je graag wilt drinken, moet je gewoon het personeel vragen. 

Ze kunnen dan ook een drank speciaal voor jou maken.  

Maar men kan Deja Vu Cafe niet alleen 's avonds bezoeken. Het is echt gezellig om er een kopje 

koffie of thee te gaan drinken en een krant of tijdschrift (altijd actueel!) te lezen. Dat is ook een 

ideale plaats om een wedstrijd te bekijken. Er staan ook twee darts, die je met jouw vrienden of 

gewoon met de mensen, die net in de kroeg zitten, kan spelen.  

Om zich beter aan de gast aan te passen, heeft de eigenaar een korting voor studenten gemaakt. 

Ze kunnen dus er altijd een biertje voor 5 PLN kopen! Het moet ook gezegd worden, dat er veel 

buitenlanders komen, misschien dankzij de sfeer die uniek is. De locatie is ook niet zonder 

betekenis. Deja Vu ligt namelijk 20m van de prachtige Oude Markt, die men in de zomer vanuit 

een tuintje kan bewonderen.  

De gezellige sfeer is ook van de muziekwensen van de gasten afhankelijk. Er staat een jukebox, 

waarin je kan kiezen, wat voor een liedje je wilt. Een belangrijk ding zijn ook de vaste klanten, die 

je altijd bij de bar kan ontmoeten en die daar en echte familie vormen. 
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Ptasie Radio 
Kościuszki 74 
tel. (61) 853 64 51 
www.ptasieradio.com 
van 8:00 tot … de laatste gast 
openbaar vervoer: ul. Święty Marcin 
 
 
Ptasie Radio is een gezellige plaats om met jouw vr ienden te ontbijten of koffie of wijn 

te drinken. Omdat dit café gesitueerd is vlak bij t wee universiteiten, heerst er een 

unieke studentensfeer. 

 
• keuken: verschillende salades, botterhammen, maar ook gebakjes - alles heel lekker 

en gezond 
• muziek: geschikt voor gezellige koffiepraatjes 
• prijzen: van 5 PLN voor een kopje koffie tot 20 PLN voor een salade 
• specialiteit: chocolade gebakje 

 
Ptasie Radio is bijzonder bekend om de warme sfeer in de koude herfst en winteravonden. 

Veel mensen komen hier om zich te verwarmen met een kopje uitstekende koffie of om over 

verschillende zaken te babbelen. Het grootste aantal bezoekers zijn studenten van de 

Economische Universiteit en van de Faculteit Letteren aan de Adam Mickiewicz Universiteit.  

 

De stille en rustige muziek moedigt aan om lange koffiepraatjes te voeren. En het eten 

smaakt heel goed! Je kan hier zowel een ontbijt als lunch of nagerecht proberen. Alle 

maaltijden zijn hier lekker en wat nog belangrijker is: heel gezond. Als je hier bent, moet je 

het beroemde chocolade gebakje proeven. Dat is ongetwijfeld de specialiteit hier! En als je 

geen zoetigheden wilt eten, dan kan je een van de salades of boterhammen bestellen. De 

prijzen zijn niet hoger dan 20 PLN wat voor studenten heel belangrijk is. Op de menu staan 

er ook veel soorten koffie, wijn en bier. Een van de grootste voordelen is dat de ruimte 

gedeeld is voor rokers en niet-rokers en dat er WiFi is. De bediening en de eigenaar doen 

veel moeite om zijn klanten tevreden te stellen. Het interieur is ook opvallend. De meeste 

meubels zijn antieken, geverfd met felle kleuren. Er zijn ook veel groene bloemen die een 

verse look aan het interieur geven. Bovendien is er een aangename verrassing voor de 

mensen die twee grote wijnglazen bestellen – de ober brengt naar jouw tafel de rest van de 

fles met een schaaltje olijven. En dat is gratis! 

 

Behalve het feit dat er soms geen vrije tafels zijn en dat er vrij weinig ruimte is, is Ptasie 

Radio een bezoek waard. Je kan daar een aardige morgen of avond met jouw vrienden of, 

naar je zin, alleen doorbrengen. Denk aan de mogelijkheid om een reservatie te maken! 
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Republika Ró ż 
Plac Kolegiacki 2a 
(een uitgaande straat van de Oude Markt) 
tel: (61) 852 20 31 
www.republikaroz.pl    
open: ma - vr: 10:00 - 24:00,              
           za - zo: 11:00 - 24:00 

 

 

Het is een mooie, gezellige plaats. Voor oud en jon g. 

En voor elke gelegenheid.  

• keuken: Europees, internationaal en Pools. 
• muziek: chill-out, ambient (zacht in de achtergrond). 
• prijzen: van 5 PLN voor een drank tot 70 PLN voor een schotel. 

 

Republika Róż (Rozen Republiek) is een heel gezellig café. Het bestaat uit twee 

verdiepingen. Het is ingericht met oude meubelen, het bekleding is met rozen. De muren zijn 

wit, roos en licht groen. Het heeft geen vaste bezoekers, omdat het een perfecte plaats is 

voor iedere persoon. Eveneens voor een romantisch diner zoals voor een bakje koffie met 

vrienden. Het is toegestaan om te roken, maar alleen buiten of in de zaal beneden. 

De keuken is internationaal. Elke dag is er een nieuwe speciale schotel en een 

seizoenschotel. Ze serveren hier ontbijten (zoute omeletten, bacon en zoete, zelfgemaakte 

jam), uitgebreide lunchen, meestal is het soep met organisch bruin brood. De diners bestaan 

meestal uit vlees en/of vis, gekookt of gerookt met groentes. Een aparte menu bestaat uit 

salades – groeten en fruit, altijd vers.  

Heel lekker zijn koekjes en taarten. Franse deeg met appel en frambozen, vaak versierd met 

amandelen. Er is ook een grote keuze van drankjes, verfrissende in de zomer en 

verwarmende in de winter; zoals vers geperste sappen, verschillende soorten thee, 

bijvoorbeeld met confituur, vers gemalen koffie. Het is geserveerd met melk of met bruine 

suiker. Deze plaats is heel bekend om chocolademelk (met vlokken van rozen, anijs of hagel 

van kokosnoot). De alcoholische dranken zijn ook te krijgen: buitenlandse bieren, wijnen en 

andere sterke alcoholen. 

De sfeer is ideaal om te rusten, om te kletsen en voor de ontmoetingen met de familie. Deze 

plaats is ook geschikt voor kinderen. 
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                                  Stacja Cafe 
   Klasztorna 3 
   Tel: +48 509 508 049 
   ma – do  12:00 – 01:00 
   vr – za  12:00 – 02:00  

zo   16:00 – 00:00 
 

Wil je ontsnappen aan het lawaai? Houd je niet van drukke en luide cafés waar je niet 
gezellig kan babbelen zonder te moeten schreeuwen? Vind je het leuk om een krantje 
te lezen terwijl je heerlijke thee of koffie drinkt ? Of misschien ben je een 
muziekliefhebber of speel je soms scrabble? Als je akkoord gaat met het 
bovenstaande dan is Stacja Cafe perfect voor jou! 

� specialiteiten: koekjes, toetjes, tosti’s, warme chocomelk 
� grote keuze van bier, koffie en thee  
� prijzen: van 5 tot 30 PLN 
� muziek: jazz 
� entree: vrij  

 

Stacja Cafe is een mooi, klein en rustig café in het hart van Poznań. Het ligt vlak bij de Oude 
Markt, dus het is een ideale plek waar je het lawaai van de stad niet kan horen.  

In Stacja Cafe heerst er een ontspannende en gezellige sfeer waarvan iedereen geniet. Daar 
kan men gezellig praten, lekker eten en drinken, of gewoon uitrusten. Het is bezocht door 
verschillende mensen, van studenten tot zakenlieden.  

Het café bestaat uit twee zalen, een voor rokers en een voor niet-rokers, dus je kan kiezen 
waar je je het best voelt. In beide kamers staan er tafeltjes voor ongeveer veertig gasten. 

Het personeel is zo ontspannend als de sfeer. De obers zijn vriendelijk en snel. 
Buitenlanders hoeven zich geen zorgen te maken, want het is mogelijk om het menu in het 
Engels, Frans of Italiaans te ontvangen, en in deze talen te communiceren.  

Een van de grootste voordelen van dit café is de enorme keuze van drankjes en toetjes. Het 
café biedt verschillende soorten van bier, koffie, chocolade en thee. Er zijn ook specialiteiten 
zoals “Jazzy Vibration” – een warm mengsel van bier met honig, kaneel, rum en bessen dat 
ideaal voor koude, lange avonden is, of “Czekolada Azteków” (Chocolade van de Azteken) - 
een heel lekkere mix van chocolade, chili en kaneel. Als je een kleine honger hebt, kan je 
lekkere tosti’s bestellen.  

Het woord “stacja” betekent in het Pools “het station”. De keuze van die naam is helemaal 
niet toevallig. In het midden van het café loopt er een spoorweg en daarom krijgt men een 
indruk dat men op zo een stationtje is. Het interieur is echt magisch - rode muren, prachtige 
fotootjes, beelden, posters en muziekinstrumenten die tegen de muren hangen, creëren een 
leuke sfeer. Bovendien, in de achtergrond, hoor je altijd verschillende ontspannende 
jazzmelodieën. Wat je ook heel interessant kan vinden, is dat je in het Stacja Cafe bv. 
scrabble of andere verschillende bordspelen kan spelen. 
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Zielona Weranda Cafe                                          
Paderewskiego 7                     
( Niebieski Pasaż) 
www.zielonaweranda.pl 
tel.: (61) 8513290 
open: 10:00 – 24:00 

          

Zielona Weranda is een gezellig café in het hart va n de stad. Dat is een ideale plaats 
voor een ontmoeting met vrienden maar ook voor een rendez-vous. Als je honger, 
dorst of gewoon zin in iets zoets hebt, vind je daa r altijd iets voor jou. 

 

                                                                                           

 

 

Zielona Weranda is een café zonder triviale decoratie en met unieke sfeer. Er zijn andere 
decoraties voor elk seizoen. In de herfst hangen er aan het plafond bladderen in 
verschillende kleuren en vormen. Als het lente is, is het café vol van bloempjes en 
vlindertjes. In de achtergrond wordt stille jazz gedraaid, dus je kan daar rustig praten. Niet 
alleen het interieur maar ook het rijke menu en aardige bediening maken dit plaats bijzonder. 

Het café bestaat uit vier zalen waar er plaats is voor 150 mensen. De gasten kunnen ook 
zitten in een gezellig tuintje, dat in de zomer omgetoverd wordt tot een openluchtcafeetje. 
Roken is daar toegestaan, maar er is ook een zaal waar de lucht vrij van rookwolken is. Daar 
kan je ook met jouw huisdiertje komen. 

Het café geniet de goede reputatie. Zijn bezoekers zijn tevreden met het eten, dat daar wordt 
geserveerd, voornamelijk met de zelfgebakken koekjes en koffie in verschillende smaken. De 
prijzen zijn er niet buitengewoon hoog, ze zijn vergelijkbaar met de prijzen in de andere cafés 
in de stad. Een toetje kost van 10 tot 20 PLN, koffie vanaf 7 PLN, de salades van 15 tot 25 
PLN, een biertje 6 PLN. 

Het is mogelijk om een tafeltje te reserveren, maar het café leent zich niet voor grote feestjes 
zoals bv. bruiloften. 

In Poznań is er ook tweede Zielona Weranda Cafe (in Świetosławskastraat), dat een goed 
alternatief is als er geen vrije plaatsen zijn in het eerste café. 

Zielona Weranda Cafe is een plaats, die de moeite waard is om te bezoeken.  

Kom een langs, je zal er geen spijt van krijgen! 

• keuken: grote keuze van salades, 
hapjes, drankjes en toetjes 

• muziek: voornamelijk jazz 
• specialiteit: koekje „Kruszon” (15 PLN) 
• entree: vrij 
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Cafe Mięsna  
Garbary 62 (in de buurt van de Oude 
Markt, ingang van Mostowa) 
www.myspace.com/cafemiesna 
open van 19:00 tot de laatste gast 
 

 

Als je op zoek bent naar goede elektronische muziek , unieke sfeer en interessante 
mensen, moet je absoluut naar een van de vele evene menten komen die in Cafe 
Mięsna plaatsvinden. Cafe Mi ęsna nodigt je uit voor een biertje en een grote dos is 
sterke galmen zonder zorgen over de prijzen en sele ctie! 

• goede elektronische muziek 
• unieke sfeer en interessante, jonge mensen 
• prijzen vanaf 5 PLN 

 

Na de verhuizing bevindt zich Cafe Mięsna in het gebouw met vier niveaus waarvan het 
laatste voor een kleine galerij bestemd is.  

In Cafe Mięsna heerst er voornamelijk een ongedwongen sfeer. Al bij de ingang worden de 
bezoekers begroet door een beetje psychedelische maar uitstekende behangen die het 
interieur kleurig maken. Een beetje zoals in de jaren ’60 - dezelfde lampen en dergelijke 
banken.  
Het middelste niveau werd bestemd voor café dat altijd open is. Je kan daar ‘s avonds een 
koffie of biertje gaan drinken. Op de andere twee niveaus zijn er plekken om te dansen. Het 
bovenste niveau is relatief groot met navenant psychedelische sfeer. 
Op het laagste niveau is het het duisterst. Er domineert zwart, rood en wit. Het is strikt, zonder 
behang.  

Wat moet worden gezegd is dat er heel goede geluidsinstallatie is. Er kunnen drie 
verschillende soorten van muziek gedraaid worden op drie niveaus en ze zullen met elkaar 
niet mengen.  

Cafe Mięsna is een club die de beste dj’s uit Polen en de hele wereld onthaalt. Het is ook een 
fantastische plek voor mensen die lange feestjes leuk vinden. Cafe Mięsna  
geeft een indruk dat het feest nooit eindigt. Het is een ideale club voor jonge  
mensen die zich graag amuseren en niet te veel geld willen uitgeven. Het entree is afhankelijk 
van de rang van dj die het feestje organiseert maar het is nooit hoger dan 20 PLN. Een pintje 
kost tussen 5 en 7 PLN. De andere drankjes zijn ook niet te duur. Een mix van vodka met cola 
kost ongeveer 6 PLN. Het is ook belangrijk dat je geen saaie en oninteressante mensen in 
Cafe Mięsna ontmoet. Cafe Mięsna is het tweede huis van jonge en energieke (voornamelijk 
maar niet alleen) studenten. 

Als je een fan van goede elektronische feestjes bent, moet je zeker Cafe Mięsna eens 
bezoeken! 
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Corner Pub & Colloquium Club 
Taczaka 10 
Tel: (61) 633 23 32 
http://www.corner-pub.pl/ 
open: 8:00 - 5:00 
 

 

In Corner Pub wordt de beste muziek van de jaren ta chtig en negentig gespeeld en in 
Colloquium Club kan je luisteren naar de nieuwe clu b muziek! Elke woensdag 
organiseert Dj X-Plode een Karaoke Avond!  

• goedkope Poolse gerechten (rissole, karbonade en Poolse soepen) en fast food  
• bier van 4 tot 6 PLN, koffie van 6 tot 9 PLN, de goedkoopste drink - 8 PLN 
• entree: altijd vrij! 

 
Corner Pub & Colloquium Club zijn twee annexkroegen die in het centrum van Poznań 
liggen. Dit is een goede locatie, omdat ze zich niet ver van twee grote universiteiten 
bevinden.  Het grootste deel van de bezoekers zijn dus studenten en professoren.  

De kroegen worden om 8 uur 's morgens geopend en om 5 uur 's nachts gesloten. Er is heel 
veel ruimte binnen, er kunnen zelfs vijfhonderd mensen binnen. Tijdens de vakantie is er ook 
een biertuintje buiten, daar kunnen ongeveer vijftig mensen zitten.  

Het interieur is heel mooi en elegant. Elke tafel is van hout en er zijn enkele rode sofa's bij 
elke tafel, die ook heel comfortabel zijn. Er zijn vier tv's met muziekkanalen. Het is mogelijk 
om naar voetbalwedstrijden te kijken. Mensen kunnen ook bij de bar zitten. Er zijn twee bars, 
een in Corner Pub en een in Colloquium Club, dus het is altijd dichtbij om een biertje te 
kopen. Er zijn ook vier toiletten, twee voor mannen en twee voor vrouwen.  

Voor de afleiding heb je enkele keuzen. Naast dansen en zingen kan je eveneens darts of 
tafelvoetbal spelen met vrienden. Tafelvoetbal kost 2 PLN en darts kosten 3 PLN voor een 
spel. Af en toe zijn er ook interessante loterijen waar je verschillende dingen kan winnen, bv. 
glazen, cowboyhoeden of gratis alcohol.  

De prijzen van alcohol in Corner en Colloquium zijn niet te hoog, beter dan in andere 
kroegen in het centrum. Bier van de tap kost van 4 tot 6 PLN en in de fles van 5 tot 7 PLN. Er 
zijn ook heel veel soorten van sterker alcohol, bv. vodka, whisky, rum, gin, tequila. De 
goedkoopste drinks kosten 8-10 PLN. Roken is helemaal toegestaan in Corner en 
Colloquium, sigaretten kosten ongeveer 10 PLN. Soms zijn er kortingen voor alcohol in 
Corner, maar het is niet regelmatig. 

Om samen te vatten, Corner Pub en Colloquium Club zijn geschikt om vrienden te 
ontmoeten. Er is alles wat je nodig hebt voor een goede avond - leuke muziek, goedkoop 
alcohol, spelletjes en gezellige sfeer.  
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JOHNNY ROCKER  
Old time quality whisky stage bar 
Wielka 9 
Stary Rynek 
tel. (61) 85 01 499 
www.johnnyrocker.pl 
open vanaf 17:00 

 

Johnny Rocker is een gezellige kroeg met vrij entre e, waar je zowel naar goede muziek 
kan luisteren als van lekkere alcoholische en niet alcoholische drankjes of bier (vanaf 
5 PLN) kan genieten. De specialiteit van het lokaal , wat je met de naam kan 
associëren, is allerlei whisky en... whiskey (vanaf  10 PLN) – hier heb je de grootste 
keuze en de laagste prijzen van dit alcohol op de O ude Markt! 

• muziek: rock/pop 
• specialiteit: whisky, whiskey (van 10 tot 69 PLN) 
• bier (van 5 tot 10 PLN) 
• koffie, thee (van 5 tot 10 PLN) 
• entree: vrij 

 

De in de stijl van rockmuziek gehouden sfeer van Johnny Rocker trekt aan mensen van elke 
leeftijd, die er niet alleen naar de muziek kunnen luisteren, maar zich ook op de dansvloer 
amuseren. De DJ draait veelal een mengsel van de beste pop en rock hits van de laatste 50 
jaar. Daarbij worden verschillende liveconcerten georganiseerd, die je meestal vrij kan 
bijwonen. Het moet ook vermeld worden dat de voetbalfans Johnny graag bezoeken, omdat 
er belangrijke wedstrijden uitgezonden worden.  

Het karakteristieke en buitengewone interieur van die pub vindt men niet in de andere 
lokalen. Goed uitgeruste bar heeft voor je diverse soorten van alcohol, warme en koude 
drankjes, maar ook sigaretten (de kroeg is rokersvriendelijk) en snacks. Naast bijzondere 
muziek is Johnny Rocker bekend om whisk(e)y – men vindt er allerlei soorten die uit 
verschillende landen komen. Bovendien heb je er een grote keuze van bieren, brandy, 
wodka, tequila, liquor en cocktails. 

In het lokaal is het mogelijk om een eigen feestje te organiseren of één of meer tafels 
kosteloos te reserveren. Bovendien zorgt Johnny voor de catering voor je en jouw gasten als 
je je zo wenst en als je een reservatie voor minstens 14 personen maakt  (details in de 
kroeg). Vanaf 30 PLN is het mogelijk om met de kaart te betalen.  

Van dinsdag tot donderdag, van 18 tot 20 uur, heeft de kroeg een bijzonder aanbod voor je: 
Happy Hours, wanneer je voor alles een korting van 30% krijgt! Bovendien zijn er 
verschillende feestjes waarop de bezoekers goedkopere biertjes kunnen kopen. 

Johnny Rocker is een kroeg met gezellige sfeer, wonderbare muziek en lekkere drankmenu.  
Men kan aan deze plaats niet zomaar voorbijgaan! 
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Nota Bene  
Strzelecka 18 
Tel: + 48 698 467 768 
http://clubnotabene.pl 
open: 14:00 – 4:00 
openbaar vervoer: tram nr 2, 13, 9 

 
 
Altijd iets simpels te eten en drinken, leuke muzie k en vriendelijke prijzen! 
 

• lekkere hapjes (aardnoten, chips, sandwiches) en drankjes (koffie, thee, bier, sap) van 
5 PLN tot 25 PLN 

• elke dag een andere soort muziek (meestal reggae, dancehall, dubstep, drum&bass) 
• entree: vrij 

 
Nota Bene heeft twee verdiepingen. Op de tweede etage kan je zitten en ongehinderd praten 
omdat de muziek er niet zo luid wordt gespeeld zoals in andere kroegen in het hele Poznań. 
Volgens bezoekers is dat positief. Op de eerste verdieping, die precies een kelder is, vind je een 
grote dansvloer en twee andere zalen waar je kan zitten, drinken en natuurlijk praten. 
 
Nota Bene wordt meest bezocht door jonge mensen, tussen 18 en 28 jaar, meestal door fans van 
dubstep, drum&bass en reggae omdat dit lokaal letterlijk voor deze muziekstijlen bestaat. Daar 
kan je echter soms ook oudere mensen ontmoeten, want niet alleen studenten gaan feesten.  Als 
je van sterk en luid bass houdt, is deze plaats echt voor jou.  
 
De sfeer is er gezellig en het personeel is aardig. Ze zijn vrolijk, sympathiek, geduldig en 
behulpzaam. Als je een probleem of een vraag hebt, zijn ze altijd blij om je te helpen. 
 
De capaciteit van de club is niet groot, maar genoeg om een goede party te organiseren. Bijna 150 
zit- en 100 dansplaatsen maken het lokaal heel attractief. Het interieur is allemaal nieuw. De sofa’s 
en de stoelen zijn comfortabel. Het lokaal werd vernieuwd een maand geleden, dus alles is daar 
“fresh&clean”, bijvoorbeeld de kleur van de muren, die een specifiek klimaat aan het lokaal geeft. 
 
Roken is er niet verboden. Gelukkig, het gebeurt niet vaak dat je alleen de tabakswalm overal ziet. 
In de toekomst zal er een zaal alleen voor de rokende mensen ingericht worden, vanwege de 
nieuwe tabakswet in Polen.  
 
Helaas krijg je daar geen kortingen, misschien nog niet omdat de club pas een maand bestaat. 
Ook geen Happy Hours, maar gelukkig kan je WiFi gebruiken. Handig! 
 
Hoewel je daar geen kortingen krijg en er nog geen Happy Hours zijn, is de club wel goed voor de 
studenten en de andere mensen, die niet veel geld voor de party willen uitgeven.  
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GOKO 
Woźna 13 
Tel: (61) 63 90 639 
www.goko.com.pl 
open van 12:00 tot 23:00 
openbaar vervoer: bussen: 76, 74 
 

  
 
GOKO nodigt je uit voor lekkere sushi en andere tra ditionele Japanse gerechten. Zit 
met jouw vrienden op een comfortabel kussen en geni et van de gezellige sfeer in het 
beste Japanse restaurant in Pozna ń!  
 

∙ keuken: Japanse gerechten 

∙ muziek: klimatische muziek 

∙ prijzen: van 25 PLN tot 100 PLN 

∙ specialiteit: sashimi - 49 PLN 

∙ drankjes: bier 9 PLN; koffie 12 PLN 
  
  
 Dit restaurant is gesitueerd in het hart van de stad. In GOKO zal je het echte Japan 

vinden. Naast Japanse gerechten is GOKO ook bekend om klimatische muziek en een 

klassiek Japans interieur. De sfeer is dus prachtig en vriendelijk. GOKO biedt ruimte voor 

ongeveer tachtig gasten. Aan de muren hangt er een echt papyrus met de tekeningen van 

het Verre Oosten. In dit lokaal vind je ook een moderne zaal voor exclusieve gasten, waar je 

jouw vrienden voor speciale gelegenheden kan uitnodigen waarbij je voor de reservatie niet 

moet betalen. De bediening is echt professioneel. Het personeel draagt traditionele Japanse 

kleren, heeft kennis van de Japanse gerechten en gewoontes en is altijd bereid om jou raad 

te geven als je problemen met jouw keuze hebt. Ze kunnen jou ook laten zien hoe met de 

stokjes te eten. In GOKO kan je het echte Japan smaken. Hier kies je tussen brede keuze 

van sushi, sashimi, zeevruchten, lekkere vissen, vleesgerechten, nagerechten en een 

speciaal menu voor kinderen. Het eten wordt voorbereid door de professionele kokken uit 

Japan. Bodysushi (sushi geserveerd op het lichaam van vrouw of man) is iets nieuws in 

Polen en het is een heel goed cadeau voor verjaardag of vrijgezellenfeest. De gerechten uit 

GOKO kan je ook naar jouw huis of firma bestellen. De catering is ook mogelijk. Het lokaal 

biedt een speciaal lunchmenu aan, tijdens de week tussen 12:00 en 3:30 uur voor alleen 20 

PLN. Het bevat soep, sushi en tempura. In het restaurant is roken verboden. Natuurlijk kan 

je met jouw betaalkaart betalen. 
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MILANO 
Al. Wielkopolska 42 
60 - 608 Poznań 
Tel: (61) 852 87 45 
www.milano2.pl 
ma - za 12:30 – 23:00 
zo 12:30 – 19:00 
tram 9, 11; bus 64 
halte: Nad Wierzbakiem 
 

Een van de beste Italiaanse restaurants in de stad.  Verrukkelijke keuken, elegant 
interieur en aardige bediening. 

• Italiaanse en mediterrane keuken 
• hoofdgerecht: 21 PLN – 110 PLN  
• specialiteit: gegrilde kreeft: 250 PLN 
• nagerecht: 13 PLN – 17 PLN 
• flesje wijn: 50 PLN – 1.700 PLN 

 

Dit is dé plek voor speciale gelegenheden. Buiten het centrum, dicht bij het Sołacki Park. 
Milano is wel waard de moeite... en het geld.  

Meest bezocht door zakenmensen tijdens de week en chique familiefeesten in het weekend. 
De rekening in Milano heeft meestal één nul meer dan de betaler zou willen. Daar is toch 
een goede reden voor: bijna elke positie in de menu, van MiniCaprese (echt van geringe 
afmeting) tot én met traditionele Tiramisu is vrijwel een goddelijke ervaring.  

Zeevruchten zijn ongetwijfeld de specialiteit van het huis: het duurste hoofdgerecht van de 
menukaart, de gegrilde kreeft, mag je wel zelf kiezen vanuit een groot aquarium in het 
midden van de zaal. Om wat minder uit te geven, probeer eens heerlijke garnalen of een van 
de pasta’s. 

Met het eten komt vast en zeker wijn. Er staan verschillende soorten (en prijzen) in de 
wijnkaart, o.m. de duurste dat ik ooit heb gezien: Masseto Tenuta Dell’Ornellaia voor maar 
1.700 PLN per fles. Zou jij niet te veel van de wijnsoorten weten, gaat de bediening, altijd 
behulpzaam en tactvol,  je uiteraard een goed advies geven. 

De algemene indruk van dit restaurant lijkt soms een beetje geforceerd en de intieme, 
ongedwongen sfeer is misschien niet zijn sterkste punt. Het is toch echt makkelijk om dit te 
vergeten: begin gewoon te eten en drinken. Tegelijkertijd gaat de bediening alles doen om 
jouw verblijf bij Milano comfortabel en ontspannen te maken: de borden worden gewisseld in 
een ogenblik, het asbakje wordt geleegd bijna onopgemerkt en jouw glaasje wijn is altijd 
halfvol. 

Het interieur van Milano wordt omschreven als ‘hedendaagse klassiek’ of ‘eenvoudig maar 
met begrip’. Ongeveer 15 tafels voor 60 gasten zijn in twee zalen geplaatst. Het is ook 
mogelijk om een businessafspraak of een familiefeestje te organiseren.  

Probeer even, you won’t regret it! 
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Stary Młyn  Pierogarnia  
Wrocławska 18  
tel: (61) 855 13 56 
www.pierogarnie.com 
openingstijden: ma-zo 11:00-24:00 

 

Stary Młyn Pierogarnia is een unieke plek voor iede reen  die: 

• op zoek is naar de traditionele Poolse keuken 
• van heerlijk eten houdt, meestal knoedels en noedel s  
• vriendelijke mensen wil ontmoeten  
• tussen 20 - 40 PLN voor het hoofdgerecht wil betale n 

 

De traditionele inrichting en de warmte van dit restaurant zullen niemand teleurstellen. Een 
zeer mooie plaats met veel ruimte, interessant geplaatste tafels en kleine hoekjes die een 
gevoel van intimiteit geven. Deze hoekjes hebben grappige namen zoals "vos nertsen." 

Vóór je jouw hoofdgerecht ontvangt, kan je een gratis voorgerecht krijgen, meestal brood 
met spek. Een voorgerecht is nodig, want soms moet je bijna dertig minuten op je maltijd 
wachten. Het personeel is aardig, betrouwbaar en hoffelijk, maar soms duurt het lang 
voordat er iemand je komt bedienen. 

De keuze van knoedels is enorm: traditionele knoedels (Lepiochy - uit het water), knoedels 
uit de oven (Piecuchy), gebakken dumplings (Czeburki Kresowe), zoete knoedels, 
vegetarische knoedels, knoedels met vlees, knoedels met jus, knoedels met spek, ... Het is 
niet moeilijk om iets lekkers niet te proberen. En dat is niet het einde van de eindeloze 
lekkernijen - soepen, croissants, salades, desserts, taarten, gebakjes.... Alles op basis van 
traditionele recepten, geperfectioneerd door generaties. 

De unieke smaak van de gerechten heeft de "Oma's Certificate" gewonnen. Het wordt door 
echte grootmoeders uitgereikt. De grootmoeders helpen om de meeste knoedels voor te 
bereiden en om de naleving van de traditionele recepten te bewaken. 

Knoedels zijn gemaakt op de plek waar de gast zijn maaltijd bestelt. Daarna wordt deeg 
uitgerold en de vulling wordt toegevoegd. Na een paar minuten verschijnen de knoedels als 
geurige schotel op de tafel. In Stary Młyn krijg je altijd een maltijd met een smaak van thuis.  

Het restaurant biedt de hoogste kwaliteit van catering service, gericht op de individuele 
wensen van de klanten. Het personeel helpt je bij het kiezen van gerechten en dranken (een 
menu dat aan het evenement zal passen). Het restaurant organiseert evenementen zoals 
banketten, business meetings, bruiloften, verschillende speciale evenementen, enz. Elke 
keer een individueel aanbod wordt gemaakt (op basis van een telefoongesprek, e-mail of 
ontmoeting met de klant).  

Binnen het lokaal is roken verboden, maar er is een aparte rookruimte. 11% korting voor alle 
studenten met een studentenkaart! 
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THE MEXICAN 
Kramarska 19 
Tel: (61) 851 05 36 
www.themexican.pl 
open:  
ma - di 13:30-24:00 
wo - zo 11:30-24:00 
openbaar vervoer: in het 
centrum, nabij de Oude Markt 

 
 
Echte  Mexicaanse keuken in Pozna ń voor betaalbare prijzen!  
Kom en geniet van lekkere gerechten! 
 

• keuken: Mexicaans 
• prijzen: 7,90 PLN – 39,90 PLN 
• specialiteit: Chili Con Carne – 17,50 PLN 
• alle soorten van koude dranken 
• zomertuin 
• unieke sfeer 
 

Het restaurant is gevestigd in een gebouw met twee verdiepingen en een grote, gezellige 
tuin. Het interieur is met aandacht voor detail ingericht om je in de Mexicaanse cultuur in te 
leiden.  

 
De bediening zal alles doen, om je zo snel mogelijk te helpen. The Mexican beschikt over 
tafels voor 2,4,6 en 8 personen en als je voeger opbelt, is het mogelijk om een reservatie 
voor een bepaald aantal personen te maken. Het restaurant wordt bezocht door mensen 
van verschillende leeftijden, omdat het voor iedereen iets bijzonders aanbiedt. Het interieur 
is gedeeld; er is ruimte zowel voor de rokende als en niet-rokende personen. Daarom kan 
je gerust ook met kinderen komen.  
 
Op de sfeer word je zeker verliefd – overal geluiden, gelach, snelle tempo – het is luid, 
maar zo is ook het zuidelijke temperament. Het restaurant biedt een grote keuze van de 
Mexicaanse gerechten, die door een inheemse Mexicaan worden voorbereid. Het is ook 
mogelijk om de voorbereiding van je maaltijd persoonlijk  te bespreken met de chef-kok en 
ook je eigen opmerkingen over dit eethuis te vertellen. Sommige gerechten zijn met 
verrassingen verbonden, maar het is een geheim welke. Het moet toch een verrassing 
blijven ☺.  
 
In de zomer kan je een leuke tijd doorbrengen in de tuin, die een mooie belichting heeft en 
waar stemmingmuziek wordt gedraaid. Op de verdieping kun je ook een reservatie maken, 
het is zelfs mogelijk om de hele ruimte te huren.  
 
Kom en laat jezelf overtuigen van de uitzonderlijkheid van The Mexican! Je zal het zeker 
niet vergeten. 

 


