ZAKTUALIZOWANA LISTA OBIEKTÓW GASTRONOMICZNYCH
ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA WYNOS LUB Z DOWOZEM.
Ciągle aktualizujemy bazę obiektów świadczących usługi gastronomiczne „na wynos” lub z
dowozem.
Zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji dotyczących aktualnie realizowanych, przez
Wasze obiekty, usług gastronomicznych.
Informacje o obiektach będą dostępne na miejskich portalach informacyjnych.
Aktualizacja danych odbywa się na stronie visit.olsztyn.eu codziennie w dni robocze, a raz w
tygodniu (w czwartki) na fanpage FB Visit Olsztyn.
Wspomniana informacja powinna zawierać następujące elementy:
- nazwa obiektu
- adres obiektu
- numer telefonu kontaktowego
- strona www i adres na facebooku
- krótki opis aktualnie świadczonych usług
Prosimy o przesyłanie ww. informacji na adres e-mail: promocja@olsztyn.eu
Lista dotychczas zgłoszonych obiektów:
Restauracja „Trylinka” Zielaskiewicz & Maderski S.C.
ul. Władysława Trylińskiego 2
kontakt@trylinka.com
www.trylinka.com

Lokal oferuje śniadania i obiady domowe w przystępnej cenie z odbiorem osobistym lub w dowozie.
Telefon kontaktowy do zamówień +48 607 836 065
Bistro Kociołek
ul. Budowlana 2
www.bistro-kociolek.pl

Bistro prowadzi usługi gastronomiczne (śniadania, obiady) w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do
piątku. Lokal jest zainteresowany prowadzeniem usług gastronomicznych dla szpitali.
Telefon kontaktowy do zamówień +48 516 390 202
Hotel HP Park
al. Warszawska 119
hpolsztyn@hotelepark.pl
www.hotelepark.pl

Hotel HP Park świadczy usługi gastronomiczne „na wynos".
Telefon kontaktowy do zamówień: +48 89 524 06 04 w 301
Cukiernia Tortex
ul.Dworcowa 25
cukierniatortex@gmail.com
http://tortex.pl/
Oferta cukierni:
- torty
- ciasta
- pieczywo
Cukiernia oferuje zakupy na wynos, zamówienia do odbioru w lokalu oraz dowóz na terenie
Olsztyna. Możliwość składania zamówień poprzez formularz na stronie cukierni oraz mailowo.
Telefon kontaktowy do zamówień: +48 89 533 76 58
Restauracja „Nie Lada Ryba”-Hotel Pirat
ul. Bałtycka 95
www.pirat.com.pl/restauracja
Lokal oferuje na wynos domowe zestawy obiadowe.
Restauracja jest czynna w godz. 12.00-20.00.
Możliwy odbiór osobisty lub dowóz.
Telefon kontaktowy do zamówień +48 500 411 443 lub +48 89 521 13 44
Pierogarnia Bruner
ul. Stare Miasto 26/27
www.pierogarniabruner.pl

Lokal serwuje pierogi tradycyjne, pierogi z pieca oraz dania mięsne.
Restauracja oferuje dowóz na terenie Olsztyna w godz. 12.00-18.00, odbiór osobisty oraz
organizację cateringu.
Telefon kontaktowy do zamówień +48 89 521 02 74
Hotel OMEGA Sp. z o.o
ul.Sielska 4a
www.omegahotel.pl
Restauracja hotelowa oferuje pyszne zestawy dań obiadowych (zupa + drugie danie) oraz ciast i
deserów tworzonych przez cukiernika. Zamówienia można składać i odbierać w godzinach
11:00-17:00.
Telefony kontaktowe do zamówień +48 89 522 05 45 lub +48 89 522 05 00
Restauracja Eranova
ul. Obrońców Tobruku 3
restauracja@eranova.pl
www.eranova.pl

Restauracja Eranova specjalizuje się w przygotowywaniu cateringów okolicznościowych: zupy,
dania na ciepło, zimne przekąski.
Możliwość odbioru cateringu we własnym zakresie lub z dowozem. Catering należy zamówić z
tygodniowym wyprzedzeniem.
Zapraszamy do kontaktu: +48 887 878 750
Tandoor House
ul. Grunwaldzka 33
www.tandoorolsztyn.pl
https://www.facebook.com/Tandoorolsztyn/

Dania kuchni indyjskiej na dowóz i z odbiorem własnym
Telefon kontaktowy do zamówień: +48 503 407 591 lub +48 519 732 620
Bar u Sióstr
ul. 1maja 16
Telefon kontaktowy do zamówień +48 789 421 003 lub +48 516 419 057
(dowóz i odbiór osobisty)
ul. Żeromskiego 24n
Telefon kontaktowy do zamówień +48 503 438 314 (odbiór osobisty)
https://m.facebook.com/barusiostrolsztyn/
Barusiostr@gmail.com

Bar oferuje tradycyjne dania kuchni polskiej w przystępnej cenie. Dowóz pod wskazany adres lub
odbiór w lokalu.
Menu codziennie dostępne na profilu FB https://www.facebook.com/barusiostrolsztyn/
Bar Słoneczko
ul.Sybiraków 2
kasyno@kasyno.olsztyn.pl
www.kasyno.olsztyn.pl

Bar oferuje domowe obiady na wynos lub na dowóz. Aktualny jadłospis jest dostępny na stronie
www.kasyno.olsztyn.pl lub https://www.facebook.com/kasyno.olsztyn
Lokal jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00, w sobotę w godz. 10.00-15.00.
Dowóz obiadów w godz. 11.00-16.00 od poniedziałku do piątku a w soboty w godz. 10.00-14.00.
Telefon kontaktowy do zamówień: +48 89 535 40 35
Bar Dziupla
ul. Stare Miasto 9/10
https://dziupla.go3.pl/

Lokal poleca dania obiadowe na wynos, jak również mrożone pierogi, uszka i kołduny.
Zamówienia przyjmowane są codziennie w godzinach 12:00-18:00.
Telefon kontaktowy do zamówień: +48 89 527 50 83

Pizzeria La'Grande
ul. Wilczyńskiego 6c
http://www.lagrande.com.pl
https://www.facebook.com/pizzatolubie

Na stronie lokalu codziennie aktualne dania dnia. Zamawiać można telefonicznie, a także przez
pyszne.pl oraz pizzaportal.pl
Lokal oferuje pizzę, makarony oraz obiady domowe (od 16 zł) na dowóz oraz na wynos.
Telefon kontaktowy do zamówień: +48 89 542 55 50
Kawiarnia „Moja”
ul. Stare Miasto 17/21 lok 32
ala@kawiarniamoja.pl
www.kawiarniamoja.pl

Lokal oferuje zakup ciasta i kawy na wynos oraz zamawianie ciast z dowozem pod wskazany adres.
Zamówienie o wartości 30-50 zł koszt dowozu 5 zł, zamówienie powyżej 50 zł bez dodatkowych
kosztów dowozu.
Specjalne, aktualne propozycje zamieszczane są profilu FB lokalu:
https://www.facebook.com/Kawiarnia-Moja-Stare-Miasto-904944326521671/

Godziny otwarcia: 10.00-18.00
Telefon kontaktowy do zamówień +48 532 790 004 ,+48 577 216 565 lub +48 506 796 771
Restauracja Yoko Restaurant & Sushi Bar
Stare Miasto 17/21
www.sushiolsztyn.pl

Lokal serwuje dania azjatyckie w dowozie gwarantowanym przez ogólnopolską firmę STAVA lub
odbiorze osobistym:
- sushi
- zupy
- dania kuchni azjatyckiej ciepłej i zimnej
- przystawki
Telefon kontaktowy do zamówień +48 89 533 88 33 lub przez portal pyszne.pl
Tęczowy Las Pizza & Pasta
ul. Tęczowy Las 5
kontakt@teczowylaspizza.pl
www.teczowylaspizza.pl
Zamówienia na wynos oraz z odbiorem osobistym po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym lub
poprzez portal pyszne.pl
W poniedziałki restauracja jest nieczynna.
W pozostałe dni: wtorek – czwartek 12.00-21.00, piątek – sobota 12.00-22.00, Niedziela
12.00-20.00
Prośba o płatność kartą. Przy zamówieniach przez pyszne.pl możliwa płatność online oraz wybór

opcji DOSTAWA BEZDOTYKOWA.
Telefon kontaktowy do zamówień +48 730 066 036
Restauracja Handmade Cafe Pub
ul. Kołłątaja 3
rezerwacje@handmadecafe.pl
www.handmadecafe.pl
Obiekt oferuje usługi gastronomiczne z możliwością dostawy pod dom:
- burgery
- pizza
- sałatki
- dania wegańskie
- pierogi z pieca
- napoje
Telefon kontaktowy do zamówień +48 519 355 504, +48 518 244 655
Zamówienia można również składać przez Uber, pyszne.pl, Glovo.
Bless Coffee Roasters
ul. Dąbrowszczaków 2
hello@blesscoffeeroasters.pl
www.blesscoffeeroasters.pl
Obiekt oferuje kawę na wynos, zakup kawy ziarnistej z możliwością zmielenia.
Telefon kontaktowy do zamówień +48 535 607 430
Bar Burczy Brzuszek
ul. Leonharda 7a (przy stacji Circle K)
burczy.brzuszek@o2.pl
https://burczybrzuszek.pl/
Lokal specjalizuje się w produkcji śniadań, pizzy, zapiekanych kanapek oraz zestawów obiadowych.
Możliwość dowozu i odbiór osobisty.
Telefon kontaktowy do zamówień +48 690 262 125
Cukiernia Złoty Klucz
ul. Mazurska 13a/10
cukiernia@zlotyklucz.pl
www.zlotyklucz.pl

Cukiernia działa tylko na wynos i oferuje:
- torty (standardowe, okazjonalne, weselne, ekstra dekoracyjne)
- ciasta
- lody
Możliwość zakupu i odbioru zamówień w punkcie na ul. Mazurskiej (w godz.: poniedziałek – piątek
9.00-16.00,. Możliwość dowozu.
Telefon kontaktowy do zamówień +48 609 200 899, +48 531 350 669, +48 609 199 807
Można składać i odbierać zamówienia w punktach:
1. C.H Auchan godziny 10-18(od poniedziałku do soboty)

Tel: +48 609200899, +48 576 208 196
2. C.H Carrefour godziny 10-18(od poniedziałku do soboty)
Tel: +48 531 350 665
3. Cocktail Bar godziny 10-18(od poniedziałku do soboty)
Tel: +48 695 949 602
4. Mazurska godziny 9 - 16 (od poniedziałku do piątku)
Tel: +48 531 350 669
Dodatkowo telefon do osoby od zamówień: + 48 609200398
Mail: cukiernia@zlotyklucz.pl

Bufet Ster
pl. Konsulatu Polskiego 1 (Budynek NOT)
Lokal oferuje dostawę na terenie miasta. W menu przede wszystkim dania kuchni polskiej (oferta
zmienia się codziennie). Dania dnia w cenie 15-20 zł
Telefon kontaktowy do zamówień +48 89 519 56 30 lub +48 696 192 340
Karczma Moja Bawaria
Targ Rybny 16
mojabawaria@gmail.com
https://www.facebook.com/mojabawariakarczma/
W karcie dań restauracji znajdziemy dania regionalne: golonkę po bawarsku czy bratwurst. Nie
zabraknie też potraw warmińskich. Karta jest dość duża i jest oparta na lokalnych produktach
(zmienia się w zależności od pory roku i dostępnych warzyw i owoców).
Dowóz na terenie całego Olsztyna plus Dywity, Kieźliny, Wadąg, Brąswałd, Gutkowo, Bartążek oraz
Klebark Mały.
Kuchnia czynna od 12.00 do 20.00, zaś zamówienia można składać od 10.00 do 20.00.
Można płacić kartą u dostawcy.
Koszt dowozu do zamówienia powyżej 100 zł GRATIS!
Zamówienia można składać przez messenger bądź pod numerem telefonu: +48 506 990 208
Bistro Kopernika
ul. Kopernika 39
+48 691 693 172 (właściciel)
kontakt@bistrokopernika.pl
www.bistrokopernika.pl
www.facebook.com/Bistro.Kopernika.Bar.Olsztyn

Bistro-restauracja specjalizująca się w tradycyjnych daniach Kuchni Polskiej. Aktualnie obiekt
oferuje dania na wynos oraz z dowozem do klienta.
Możliwość składania zamówień osobiście w lokalu, telefonicznie, za pośrednictwem strony
internetowej lokalu oraz na portalu: Pyszne.pl (płatność on-line dostawa bezkontaktowa).
Telefon kontaktowy do zamówień +48 89 526 48 61
PHU Piramida
ul. Alojzego Śliwy 2 / ul. Jeziołowicza 7o
www.piramidaolsztyn.pl

Lokal otwarty od 08.00 do 3.00
W ofercie: kebaby, burgery, pizze, dania obiadowe itp.
Telefon kontaktowy do zamówień +48 535 767 651, + 48 505 488 380, +48 89 527 04 60,
+48 884 922 209
Jarzynka Kuchnia Domowa
ul. Augustowska 33
bar.jarzynka.olsztyn@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/Fast-Food-Restaurant/BAR-Jarzynka-750075828692220/
Lokal oferuje domowe obiady (zupa + II danie). Sprzedaż na wynos i dowóz do klienta.
Telefon kontaktowy do zamówień +48 502 859 533

DINER
ul. Orłowicza 4
diner@dinerbistro.pl
www.dinerbistro.pl

W ofercie zestawy obiadowe (każdego dnia zgodnie z ofertą na stronie www.dinerbistro.pl lub na
profilu FB https://pl-pl.facebook.com/dinerbistro), pierogi, catering na zamówienie w postaci
przekąsek, kanapek itp.
Czynne od 12.00 do 16.00.
Telefon kontaktowy do zamówień +48 89 523 75 62
Restauracja MISA
ul. Lelewela 7 na Starym Mieście
misaolsztyn@gmail.com
https://pl-pl.facebook.com/misaolsztyn
Restauracja serwuje dania ASIAN FUSION na wynos oraz w dostawie. Na terenie Olsztyna oraz
poza Olsztyn. Dodatkowo lokal oferuje usługi cateringowe na większą skalę. Wszystko sterylnie i
bezdotykowo zgodnie z rozporządzeniami WHO.
Telefon kontaktowy do zamówień +48 503 465 400
Restauracja U Artystów
ul. Kołłątaja 20
uarystowolsztyn@gmail.com
https://uartystowrestauracja.eatbu.com/?lang=pl

Restauracja specjalizuje się kuchni polskiej, w ofercie znajdują się:
1. Zupy (pomidorowa, rosół)
2. Pierogi własnego wyrobu
3. Dania mięsne,
4. Dania rybne
5. Dania lunchowe
Dowóz na terenie całego Olsztyna, koszt dowozu to 9 zł. Odbiór własny -10% na cały rachunek.

Telefon kontaktowy do zamówień: +48 663 999 005
Restauracja Hammurabi
ul. Prosta 3/4
aletyminska@wp.pl
www.facebook.com/hammurabiresorient/
www.hammurabiolsztyn.pl

Codziennie w godz. 12.00-21.00 realizowane:
- zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową
-zamówienia telefoniczne z dowozem
- zamówienia telefoniczne z odbiorem własnym – rabat 10 %
Menu dostępne na stronie www.facebook.com/hammurabiresorient/
Możliwa płatność gotówką, kartą, on-line.
Możliwa dostawa bezkontaktowa.
Telefon kontaktowy do zamówień +48 733 911 500,
Tabasco Mexico Grill&Bar Olsztyn
ul. Kołłątaja 5
konradkubrynski@gmail.com
www.tabasco-grillbar.pl

Obiekt oferuje dowozy i zamówienia z odbiorem osobistym. Głównie kuchnia tex-mex, czyli burrito,
quesadille, tacos a także burgery i przystawki.
Zamówienia można składać od 11.00-22.00
Telefon kontaktowy do zamówień +48 89 539 60 35
Warmińskie Specjały
ul. Kasprzaka 16
https://www.facebook.com/warminskie.specjaly/
Telefon kontaktowy do zamówień: +48 696 19 09 10
Oferujemy wędzone wędliny, sery i buraki, które dowozimy na terenie Olsztyna i okolic.
Dostawy odbywają się po każdym wędzeniu, co dwa tygodnie do wyczerpania zapasów. Dostawy są
w cenie produktów, min wartość zamówienia 50PLN.
Wszystkie wyroby są pakowane próżniowo zaraz po wędzeniu, dzięki temu są świeże i pachnące.
Tyrolskie smaki bistro i apartamenty
ul. Targ Rybny 11
Telefon kontaktowy do zamówień: +48 693603604 od 7:00 do 21:00
+48 724601601 całą dobę
od 7:00 do 13:00 oferta śniadaniowa
do 21:00 oferta bistro zupy , kanapki , sprzedaż pieczywa
Zakup możliwy tylko na wynos , ewentualnie przez portal pyszne.pl

Bo No Bo VEGAN
ul. 1 Maja 4,
www.bonobovegan.com

Restauracja oferuje dania kuchni fine dining w pełni wegańskie w tym również:
burgery, pierogi, sałatki, torty, ciasta.
Wykonujemy cateringi oraz torty, ciasta na zamówienie.
Telefon kontaktowy do składania zamówień +48 737189557
Zamówienia można składać również przez stronę internetowa www.bonobovegan.pl, przez uber
eats oraz bezpośrednio w lokalu.
Kur Zapiał
ul. Krasickiego 6/3
Facebook: Kur Zapiał Olsztyn
www.kurzapial.pl

Kuchnia amerykańska typu kubełki z kurczakiem w panierce, burgery, tortille, kurczak z rożna.
Zamówienia można składać: +48 732 932 221
House Cafe
Stare Miasto 11/16
lodykroczek@gmail.com
https://www.facebook.com/HouseCafeOlsztyn/

Lokal oferuje lody i ciasta w dostawie i na wynos.
Telefon do zamówień + 48 881-349-388

Joe Gonzalez Bistro Olsztyn
ul. Kołłątaja 5
tapasta.olsztyn@gmail.com
https://www.joegonzales.eu/
Godziny otwarcia: wt.-ndz. 12.00-21.00
Restauracja serwuje dania kuchni amerykańskiej m.in.: burgery, pizzę, makarony oraz potrawy tex
mex.
Telefon do zamówień: +48 89 333 50 34
Pizzeria Bar-Becue
ul. Chrobrego 4
bar@bar-becue.pl
www.bar-becue.pl
https://www.facebook.com/Pizzeria-Bar-Becue-309686642472427

Godziny otwarcia: 12.00-20.00
Lokal oferuje pizzę, kanapki z pieca oraz sałaty z dostawą lub odbiorem własnym.
Telefon do zamówień +48 89 533 23 33

Restauracja Cudne Manowce
ul. Chrobrego 4
szmitkowski@gmail.com
www.cudnemanowce.pl
https://www.facebook.com/CudneManowceRestauracja

Godziny otwarcia: 12.00-20.00
Restauracja oferuje regionalne dania kuchni polskiej m.in.: pierogi, dzyndzałki, karmuszkę, rosół z
gęsi. Właściciele restauracji zapraszają również do Delikatesów Warmińskich gdzie dostępne są
produkty od kilkunastu lokalnych producentów żywności i wyroby własne (kiszonki, marynaty,
maść czarownic do latania, ryby, zakwasy itp.).
Telefon do zamówień +48 89 535 03 95
Restauracja Wileńska
restauracja@hotelwilenski.com
catering@hotelwilenski.com
www.restauracjawilenska.com
www.facebook.com/Restauracja-Wileńska-115094536992582/
www.instagram.com/restauracjawilenska

Czynna dla Gości hotelu
Pon.-pt. 6:30-18:00
Sob.-niedz. 7:00-18:00
Po godzinie 18:00 z restauracji można skorzystać po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji.
Restauracja Wileńska oferuje zestawy lunchowe, kanapki oraz Delikatesy Wileńskie z dostawą do
domu. Zestawy lunchowe można dowolnie konfigurować:
• Lunch Box I - przystawka / danie główne / deser 34 zł
• Lunch Box II - przystawka / danie główne 30 zł
• Lunch Box III - danie główne / deser 30 zł
• Lunch Box IV - danie główne 24 zł
Na hasło: lunchbox10 rabat 10% na całe zamówienie.
Przy złożeniu zamówienia do godz. 12:00, dostawa realizowana jest tego samego dnia w godzinach:
14:00-16:00. Dostawa na terenie Olsztyna i okolic jest darmowa.
Telefon do zamówień: +48 506 039 198

ale bulwa! foodtruck
ul. Wilczyńskiego 23
alebulwa@gmail.com
https://www.facebook.com/alebulwa
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 12:00-19:00
Pierwsze na Warmii i Mazurach pieczone bulwy ziemniaka (jak z ogniska), serwowane prosto z

foodtrucka. Podawane z sezonowymi farszami. Zdrowa alternatywa miejskiego street foodu.
Klasyka, choć nieoczywista.
Telefon do zamówień: +48 889 995 885

Restauracja Brasserie Tiffi
ul. Żeglarska 7
https://www.facebook.com/tiffiboutiquehotel
http://www.yachtclub.tiffi.com/pl/restauracja/

Godziny otwarcia: 12.00-21.00
Restauracja Tiffi Boutique Hotel przygotowała specjalne menu na wynos z możliwością dostawy na
terenie Olsztyna (w tym kilka nowości dla miłośników kuchni tajskiej). Bezpłatna dostawa na
terenie Olsztyna przy zamówieniach za minimum 100 zł, minimalna wartość zamówienia to 50 zł,
zamówienia przyjmowane są codziennie w godzinach 12.00-21.00.
Za zamówienia z dowozem można zapłacić kartą lub blikiem.
Telefon do zamówień +48 726-352-535

Restauracja Pierogowa Zagroda
ul. Kościuszki 45
pierogowazagroda.olsztyn@gmail.com
https://pl-pl.facebook.com/Pierogowa-Zagroda-345589072744804/

Godziny otwarcia 11.00-19.00
Restauracja serwuje dania kuchni polskiej. W menu szeroki wybór pierogów: wytrawne, na słodko,
wegetariańskie, mięsne, orientalne i tradycyjne. Dodatkowo lokal oferuje usługi cateringowe dla
firm lub na imprezy okolicznościowe.
Telefon do zamówień: +48 89 535 00 55

Casablanca Restauracja
ul. Zamkowa 5
www.casablanca.olsztyn.pl
https://pl-pl.facebook.com/Casablanca.Olsztyn/

Casablanca Restauracja działa na wynos i z dowozem. Lokal pracuje w godz. 13.00-20.00. Na
terenie Olsztyna dowóz za darmo od 50 zł, odbiór na miejscu – 15% rabatu. W ofercie także wyroby
w słoikach i DEAL DNIA, czyli dania w atrakcyjnej cenie w konkretny dzień. Oferta dań dostępna
na Facebooku, Instagramie i stronie internetowej www.casablanca.olsztyn.pl
Telefon do zamówień: +48 89 522 84 64, +48 887 817 000 oraz w Facebook Messenger.

Restauracja FETA
ul. Żołnierska 43
restauracja_feta@wp.pl
http://feta.olsztyn.pl
Godziny otwarcia: codziennie od 12:00 do 19:00.
Lokal oferuje na zdrowe obiady domowe na wynos lub na dowóz. Zestaw obiadowy w cenie 15 zł. W
stałej sprzedaży także świeże sałatki (grecka , z łososiem, z grillowanym kurczakiem), pierogi (z
mięsem, szpinakiem, ruskie) i naleśniki z warzywami. Wszystkie dania własnej produkcji z
najlepszych składników.
Telefon do zamówień: +48 89 534 31 94
Restauracja Malta Cafe
ul. Lelewela 6a
olsztyn@maltacafe.pl
www.maltacafe.pl
https://www.facebook.com/Malta-Cafe-Olsztyn-161420527250010

Restauracja oferuje śniadania, dania regionalne, delikatesy, wyroby własne w przystępnej cenie.
Menu sezonowe. Obiekt realizuje zamówienia na wynos i w dowozie
Telefon do zamówień: +48 89 527 11 00
Cud Miód i Pizza Italian
ul. Żołnierska 43,
https://cudmiodipizza.eatbu.com/?lang=pl
https://www.facebook.com/cud.miod.i.pizza.italiana
Telefon do zamówień: - +48 89 533 66 99
Jedna z najstarszych pizzeri w Olsztynie, która jednak cały czas się rozwija, poszerzając dostępne
menu - oprócz tradycyjnej pizzy, serwuje także jej nowoczesne wydania (pizza z mozzarelą fior di
latte) a także domowe obiady, takie jak kotlet schabowy, sznycel z kurczaka, pierogi ruskie lub z
białą kiełbasą czy kołduny.
Bar Zatorzak
ul. Limanowskiego 13/12
https://www.facebook.com/bar.zatorzak.olsztyn/

Bar specjalizuje się w serwowaniu kultowych dań polskiej kuchni domowej. Oferuje dania na wynos.
Zamówienia można składać pod nr tel. +48 780 186 761

Bar u Michała
ul. Oczapowskiego 2
Kortowo - pod rektoratem
kontakt@barumichala.pl

www.barumichala.pl
https://m.facebook.com/uumichala

Bar zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 17.00 na domowe obiady itp.Oferuje
również catering.
Zamówienia z dostawą lub odbiorem własnym - +48 89 523 36 71 lub +48 602 527 450
Coffee Station
ul.Prosta 18/22
www.coffeestation.com.pl
www.facebook.com/CoffeeStationOlsztyn

Zamówienia można składać pod nr telefonu +48 517699342
Lokal oferuje: bajgle, panini, sałatki, szakszukę, kawy, smoothies, gofry, ciasta.

Green Way
ul.Prosta 10/11
https://www.facebook.com/GreenWayOL

Telefon do zamówień : +48 89 535 06 40
Lokal oferuje dania kuchni wegetariańskiej i wegańskiej. Realizuje zamówienia na wynos, oraz z
dostawą do domu. Lokal zaprasza na stronę na Facebooku, gdzie można znaleźć aktualne menu.
Restauracja Horyzonty Cafe
ul. Pieniężnego 17
www.horyzontycafe.pl
https://m.facebook.com/kamealnarestauracja/?locale2=pl_PL

Dania na wynos oraz dowóz na terenie całego Olsztyna. Codziennie 3 zestawy dnia do wyboru oraz
dania z karty.
Lokal posiada abonamenty obiadowe.
Telefon do zamówień : +48 89 541 30 30, +48 514 624 783
Przystań Restauracja
ul. Żeglarska 3
http://www.przystanolsztyn.pl
https://www.facebook.com/Restauracja-Przysta%C5%84-367451583350202
Godz.otwarcia 12 – 20
Telefon kontaktowy: +48 895350181
Dowóz bezpłatny, odbiór osobisty z 10% rabatem.

Restauracja Przystań –sztuka kulinarna dla pasjonatów regionalnej tradycji i poszukiwaczy
smakowych wrażeń na najwyższym poziomie.
Filozofia kuchni będąca spotkaniem inspiracji naturalnym otoczeniem z kulinarnymi
wizytówkami całego świata.
Dania, które wytyczają nowe trendy, będąc jednocześnie twórczym naśladowaniem regionalnych
specjałów.

Restauracja Korner
ul. Dąbrowszczaków 8/9
https://www.korner.olsztyn.pl/
https://www.facebook.com/restauracja.korner

Godz.otwarcia 12 - 18
Tel.kontaktowy:+48 887567637
Dowóz do gościa, odbiór osobisty.
Restauracja Korner – dania pełne kulinarnej pasji i odwagi w komponowaniu smaków.
Autorska odsłona sztuki tworzenia dań inspirowana ekspresją, zmysłem odkrywania nieznanego i
sezonowymi impulsami.
Kulinarna przygoda dla tych, którzy mają apetyt na więcej, wymagają smakowej perfekcji i cenią
doświadczanie świata pełnią zmysłów.
Kocia Kawiarnia Olsztyn Kocha Koty
Plac Jana Pawła II 4
https://www.facebook.com/Kocia-Kawiarnia-Olsztyn-Kocha-Koty-107860993972067
https://www.facebook.com/OlsztynKochaKoty

Kocia Kawiarnia to miejsce dla miłośników kotów. Tutaj w kocim towarzystwie można spędzić czas
na głaskaniu kawiarnianych rezydentów. Głównym celem kawiarni jest oddawanie kotów do
domów adopcyjnych. Wychodząc od kociaków możesz zamówić wyjątkową w smaku kawę lub
herbatę.
Zamówienia można składać również pod numerem +48 607 404 044.

www.visit.olsztyn.eu

