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Wyrafinowane menu, szlachetny wystrój wnętrza i widok z okien na zieleń parku - tak w kilku 

słowach można opisać nową restaurację w parku Jana Kazimierza.  

 

 

"Weranda" mieści się w gustownym pawilonie dobudowanym na tyłach kamienicy przy ul. Konarskiego 

9. Właściciele zaprojektowali wnętrze restauracji, zainspirowani secesyjną architekturą i sztuką 

użytkową. Bogate sztukaterie i freski na ścianach, drewniane, tapicerowane meble i bibeloty z epoki - 

to rzuca się w oczy. - Naszym założeniem było, żeby odwiedzający nas poczuli się jak na werandzie: 

w ciepłe dni otwieramy okna na park i klienci mogą poczuć się jak na wakacjach, odpoczywając w 

wygodnych fotelach - opowiada Paulina Franczak, menedżer restauracji i zarazem córka właścicieli. - 

Wydaje mi się, że do tej pory w naszym mieście nie było takiego miejsca, w którym można zamówić 

kawę czy dobry deser i nigdzie się nie spiesząc, delektować się miłą chwilą. Czy też nie stresować się 

tym, że pod drzwiami lokalu czeka kolejka, a fotele są niezbyt zachęcające do siedzenia - dodaje. 

"Weranda" mieści się na dwóch piętrach: dolne to część kawiarniana; górne, z kominkiem i 

fortepianem - restauracyjna. - Jednocześnie możemy gościć około 120 osób - tłumaczy Tomasz 

Kosiński, szef kuchni. - Nasze menu skierowane jest przede wszystkim do młodego, dynamicznego 

klienta, który nie boi się eksperymentów z nowymi smakami. Jednak kartę dań staraliśmy się tak 

przygotować, żeby każdy znalazł w niej coś dla siebie. To miks dań europejskich i polskich. Naszym 

hitem są trufle, które dodajemy np. do wołowego carpaccio (50 zł za porcję), czy małże św. Jakuba 

(24 zł). Przez cały czas doskonalimy też naszą ofertę, może w przyszłości uda się sprowadzać świeże 

owoce morza i organizować festiwale kulinarne dla smakoszy - dodaje. 

 

http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/55,65120,4203114,,,,4202289.html


"Weranda" została dobudowana jako część kompleksu hotelowego, który pod koniec roku zostanie 

uruchomiony przy ul. Konarskiego. 

 


