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| polska – dodaj do ulubionych |

dobry  
początek  

dnia

Na zimNo i gorąco. Słodko  
i SłoNo. elegaNcko i przaśNie. 
dla mięSożerców, miłośNików 
Slow food, wegaN i witariaN.  
we wrocławiu zapachNiało 

Nowościami. Nie tylko  
w śNiadaNiowym meNu.  

wraz z młodym pokoleNiem 
reStauratorów pojawiły Się  
też alterNatywNe pomySły  
Na działalNość bizNeSową,  

coraz częściej zaaNgażowaNą  
w codzieNNe życie mieSzkańców.

tekst i zdjęcia agnieszka rodowicz

Szczypta orientalnej egzotyki w stolicy Dolnego 
Śląska. Kafle, które ozdabiają ściany restauracji 
Machina Organika, budzą skojarzenia z krajami 

północnej Afryki albo mauretańskim 
zdobnictwem z Andaluzji. W lokalu odbywają 

się zresztą pokazy slajdów z podróży, koncerty, 
wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi

Nad wrocławskim rynkiem i farą elżbietańską wstaje słoneczny dzień. Na starówce działa wiele restauracji, kawiarni oraz barów  
o ciekawych wnętrzach i oryginalnym menu. Wśród nich jest Machina Organika, gdzie można spróbować pieczywa przygotowanego 
ze zmiksowanych na gładką masę warzyw, nasion oraz orzechów 
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Machina Organika specjalizuje się  
w kuchni wegańskiej, witariańskiej  

i dostosowanej do potrzeb 
dietetycznych, na przykład 

bezglutenowej. Menu zmienia się 
codziennie. Raz trafi się  

gulasz z cieciorki, raz buraczany 
hummus z kaszą bulgur

Olga Brzezińska z Cafe Rozrusznik serwuje gościom muzykę prosto z winylowych płyt. Gdy kawiarnię otwierano przed kilku laty, na zaniedbanym 
wówczas Nadodrzu takich miejsc prawie nie było. Dziś Rozrusznik słynie ze świetnych kaw Czarny Deszcz, palonych na specjalne zamówienie 
właścicieli i według ich wskazówek

Central Café to lokal dla rannych ptaszków. Goście wpadają tu na świeżo wyciskane soki z owoców, owsiankę, puszyste amerykańskie naleśniki.  
Ale największym powodzeniem cieszą się świeżo upieczone bajgle
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 Jest jeszcze ciemno, gdy Anna Wróblewska kroi pach-
nącego bajgla. Smaruje go pastą z twarożku z kmin-
kiem, kładzie plastry kiełbasy, kapary i korniszony. 

Central Café jako jeden z nielicznych lokali we Wrocławiu 
zaprasza gości od siódmej rano. Niebieskie światło poranka 
kontrastuje z ciepłą barwą żarówek we wnętrzu. Szare 
ściany, drewniane meble, industrialne lampy, kolorowe  
obrazy, plakaty, grafiki. Minimalizm – choć całkiem przytulny. 
„Wrocławianie lubią wnętrza wypełnione starymi meblami 
oraz bibelotami” – mówi Anna, pomysłodawczyni i mene-
dżerka lokalu. Central Café wyłamuje się z tej konwencji. 
Ta działająca od trzech lat kawiarnia wyspecjalizowała się 
w śniadaniach, o które w tutejszych knajpkach – szczególnie 
o tak wczesnej porze – było zawsze trudno. W witrynie stoją 
słoiki wypełnione jogurtem z granolą i owocami, kruche 
ciasteczka z konfiturą, świeżo wyciśnięte soki. A w wikli-
nowych koszykach – bajgle. Z ziarnami, czarnuszką,  
makiem, cebulą, rodzynkami, cynamonem. Na czarnej  
tablicy długa lista dodatków. Co by tu wybrać? Może zestaw 
z wędzoną makrelą, suszonymi śliwkami i chrzanem? Ania 
poleca bajgla z daktylowo-cytrusowym twarożkiem i pie-
czonym boczkiem, wcześniej marynowanym w sosie teriyaki 
i kawie. Znajdzie się też coś dla wegan: hummus albo pasta 
z buraków, z czosnkiem i słonecznikiem. Bajgle można zjeść 
na miejscu, ale wiele osób wpada do kawiarni, by zabrać 
przekąskę ze sobą. Ważną pozycją w menu jest sycąca 
owsianka. Z orzechami, pestkami, miodem lub czekoladą. 
„Robimy też pancakes” – Ania pokazuje talerz, na którym 
leżą trzy duże, puszyste placki. Tę amerykańską wersję  
naszych naleśników polewa się mlekiem skondensowanym 
lub syropem klonowym. A kiedy skończy się pora śniada-
niowa, kawiarnia proponuje wytrawne tarty i zupę.  
Codziennie inną. Wszystko przygotowywane na bieżąco,  
na miejscu, według autorskich przepisów. „Central Café  
to jedyne miejsce we Wrocławiu, gdzie można wypić napar 
z owoców rokitnika” – zachwala Anna. To rosnący w Polsce, 
mało znany, ale bardzo zdrowy dziki owoc. Przy nim napar 
z rozmarynu, miodu i pomarańczy, który też tu podają, 
wydaje się zupełnie swojski.

Ulica świętego Antoniego, przy której leży Central Café, 
znajduje się na Starym Mieście. Brukowaną uliczkę zdomi-
nowały zakłady pogrzebowe. Rzucają  się w oczy nazwy: 
Amen, Archon, Gloria, Styks i jeszcze kilka w tym duchu. 
Jest też Karavan. Ale to akurat bar. Jeden z modniejszych 
we Wrocławiu. Wystrój nawiązuje do funeralnej specjalizacji 
sąsiadów. Na ścianie za barem fresk przedstawiający nie-
boszczyka w pozycji horyzontalnej, z którego wyrastają 
rośliny. Fioletowe i złote akcenty w wyposażeniu, czarne 
kanapy. Wbrew swojej nazwie Karavan tętni jednak życiem. 
Rano podają tu śniadania w stylu rzymskim, paryskim lub 
nowojorskim. W południe goście przychodzą na niedrogie 
lunchowe zestawy. Bywają studenci, młodzi przedsiębiorcy 
i turyści, którym znudziły się restauracje serwujące ciężką 
śląską kuchnię na rynku. Tradycjonaliści nie mogą jednak 
narzekać, bo przy ulicy świętego Antoniego też znajdą coś 
dla siebie. Na przykład w Szynkarni. Jej właściciele postawili 

na lokalne smaki w wersji slow food. Goście mogą więc bez 
pośpiechu zjeść naprawdę obfite śniadanie, składające się 
z omletu z trzech jaj, sałaty, pomidorów, żytniej bułki, pasty 
z kabanosów i boczku. Są też kanapki na gorąco. Z serem 
korycińskim, reliszem pomidorowym, pieczonym bakłaża-
nem i czubrycą. Albo z wędzonym szczupakiem, jajecznicą 
i szczypiorkiem. Mają tu jajka od kur z wolnego wybiegu, 
sery, wędliny od lokalnych małych wytwórców. Chleby  
pełnoziarniste, ale też bezglutenowe, są pieczone na miejscu, 
na zakwasie. Specjalnością są podpłomyki – tradycyjne 
placki z mąki graham, w które zawija się różne dodatki:  
na przykład szynkę dojrzewającą z Dukli czy farmerski  
ser kozi. A do popicia kilkanaście rodzajów piw polskich  
i czeskich z małych browarów, wybranych przez właścicieli 
– smakoszy i znawców piwa. W Szynkarni, będącej  
połączeniem bistro i sklepu, można też kupić pachnące 
dymem wędliny, ekologiczne powidła, kiszone ogórki, soki.  
Bez chemii i konserwantów.

„Wciąż mnie pan zadziwia tym poczwórnym americano” 
– mówi młoda sprzedawczyni do mężczyzny w garniturze. 
„To co zwykle?” – pyta elegancką kobietę na szpilkach. 
„Dawno was nie widziałam” – komentuje pojawienie się 
dwóch chłopaków z dredami. Rano drzwi kawiarni Dwie 
Małpy nie zamykają się ani na chwilę. Bez przerwy ktoś 
wpada po robione na miejscu kanapki. Albo na kawę, jogurt 
z malinami, miodem i granolą; na czekoladę z przyprawami 
korzennymi, chili czy karmelem. Jedzenie jest dobre, ceny 
rozsądne, nie brakuje stałych klientów. W dodatku, jak mówi 
baristka Paulina, nie ma dla personelu rzeczy niemożliwych. 
Wszelkie kombinacje – szczególnie jeśli chodzi o kawę  
– da się zrobić. Dwie Małpy są mikroskopijne. Możliwe,  
że to najmniejszy z wrocławskich lokali. Rano większość 
osób bierze jedzenie na wynos. Po południu rzadko kiedy 
są wolne stoliki. Przede wszystkim dzięki pracującym  
tu młodym ludziom, którzy klientów traktują jak mile  
widzianych gości. Tak samo jest w Rozruszniku, niedużej 
kawiarni otwartej kilka lat temu na Nadodrzu. Do niedawna 
życie gastronomiczne Wrocławia koncentrowało się  
na Starym Mieście. Rozrusznik próbuje to zmienić. Z do-
brym skutkiem. Właściciele mają bzika na punkcie kawy. 
Ziarna z plantacji fair trade są selekcjonowane i palone 
zgodnie z ich wytycznymi. Dwa rodzaje arabiki z Etiopii 
oraz autorska mieszanka kaw z Ameryki Południowej, zwana 
Wrocławskim Klasykiem, sprzedawana jest pod marką  
Czarny Deszcz. Także w innych kawiarniach. Na przykład 
w Dobrej Karmie, która położona jest dwa kroki dalej.  
Czy ta bliskość nie przeszkadza? „Skądże znowu,  
współpracujemy, a nie konkurujemy” – mówi pracująca  
w Rozruszniku Olga Brzezińska.

Podobne założenia ma Panato Café, będące skrzyżowa-
niem centrum kulturalno-społecznego z kawiarnią. Otwarte 
niedawno na Nadodrzu (przez członków spółdzielni Panato, 
która zajmuje się m.in. sitodrukiem oraz drukiem 3D),  
ma być miejscem spotkań i społecznej wymiany. Jest tu więc 
Wi-Fi, biblioteczka z książkami i czasopismami, wkrótce 
będą się odbywać spotkania, warsztaty, dyskusje tematyczne. 

Wegańska restauracja Vega to miejsce z misją. Potrawy przygotowywane są tylko z produktów roślinnych – świeżych warzyw, owoców, roślin 
strączkowych, kasz, orzechów, nasion oraz ziół. Długi stół w kantynie na parterze zachęca do wspólnego jedzenia nawet nieznajomych;  
sala na piętrze ma bardziej kameralny charakter

Mocne barwy ścian i nawet mocniejsze 
napary? Tylko w Czajowni, gdzie można 
skosztować ponad stu gatunków herbaty 
z różnych zakątków świata

Żeby zgłębić tajniki herbacianego fachu, 
potrzeba lat. Sebastian Przepiórski i Łukasz 
Tofliński z Czajowni sami przyznają, że są na 
początku drogi, ale entuzjazmu im nie brakuje

Zupa z marchewki i soczewicy  
w Bułce z Masłem. Restauracja znana  
jest ze smacznych i niedrogich  
zestawów lunchowych
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A ponieważ czas to pieniądz, w Panato Café płaci się  
za spędzone w lokalu minuty, a nie za produkty. Z kolei  
w kawiarni Róża Rozpruwacz, poza piciem kawy, można 
uszyć coś na maszynie, wziąć udział w kursie krawieckim, 
kupić materiał na sukienkę. Poradą służy gościom Róża 
Matyja, krawcowa z zamiłowania. Prospołeczną atmosferą 
wyróżnia się też Machina Organika. Mimo że niedawno 
restauracja zmieniła właścicielkę, większość pracowników 
została. „Zależało mi, by ludzie, którzy tworzyli to miejsce, 
nadal mieli pracę” – mówi Agnieszka Kłosiewicz, która  
w lipcu przejęła lokal. Agnieszka jest biotechnologiem.  
A także wegetarianką od lat pasjonującą się gotowaniem  
i zdrowym stylem życia. Po kilku latach pracy w dużej firmie 
postawiła wszystko na jedną kartę, by spełnić marzenie  
o prowadzeniu restauracji. Doświadczenie biotechnologa 
pomaga jej bezpiecznie eksperymentować w kuchni i tak 
łączyć składniki, by było zdrowo oraz smacznie. Panująca 
tu atmosfera sprawia, że pracownicy czują się za Machinę 
współodpowiedzialni. „Każdy może zaproponować nowe 
danie, poddać pomysł koncertu czy wystawy” – opowiada 
Agnieszka, obierając warzywa i lepiąc witariańskie brownie, 
ręka w rękę z personelem. Dzięki temu menu, inspirowane 
kuchnią różnych części świata, codziennie się zmienia.

Zaangażowanie pracowników jest też tajemnicą sukcesu 
Czajowni. Goście siedzą  na poduchach przy niskich stoli-
kach lub w wiklinowych fotelach, w pomalowanych na in-
tensywne kolory salkach. Co jakiś czas rozlega się dźwięk 
dzwoneczków, którymi przywołuje się mistrzów ceremonii. 
To od ich wiedzy i pasji zależy smak serwowanej w Czajowni 
herbaty. Jednym ze znawców jest Sebastian Przepiórski, 
który właśnie parzy zieloną herbatę w szklanym dzbanku. 
Co jakiś czas wącha napar. „W ten sposób najłatwiej ocenić, 
czy jest już dobry” – wyjaśnia. Z kolei Łukasz Tofliński  
– z tatuażami i warkoczem przypominającym postaci  
z chińskich rycin – dodaje, że po trzech latach pracy  
w Czajowni, odróżnia większość herbat po zapachu. Ale 
przyznaje, że wciąż jest na początku edukacji. W Czajowni 
parzy się ponad sto gatunków herbat: czarnych, zielonych, 
czerwonych, białych, żółtych i wulongów sprowadzanych 
z całego świata, bezpośrednio z plantacji. Yerba mate  
z Argentyny, rooibos z RPA, herbata Tuaregów z Maroka, 
salep z Turcji. Do tego wegańskie potrawy orientalne: pita 
ze słodkim serem, rodzynkami i syropem z pomarańczy, 
kulki z japońskiej herbaty matcha z wiórkami kokosowymi 
i olejkiem herbacianym czy ormiański miodownik z orze-
chami włoskimi. Choć napary nie są tanie, często widuje 
się tu studentów. Nie tylko w charakterze pracowników,  
ale i gości. „Bo wrocławska gastronomia żyje dzięki studen-
tom” – przyznają właściciele kawiarni i restauracji, którzy 
podczas wakacji niecierpliwie wyczekują ich powrotu. Wraz 
z młodymi ludźmi do knajp wraca życie i już od śniadania 
robi się tłoczno. Ci, którzy studia skończyli, coraz częściej 
otwierają własne bary, kawiarnie, bistra. Zazwyczaj nieduże, 
nastawione nie na szybki zysk, ale na budowanie lokalnej 
społeczności. Do niedawna gastronomicznie konserwatywny 
Wrocław bardzo na tym zyskuje. 

W minimalistycznie urządzonym bistro Frankie’s stoją kosze pełne  
jabłek. Aż chciałoby się porwać jedno i schrupać. Na szczęście  
już od rana można tutaj zamówić grillowane kanapki albo sałatki  
z owoców i warzyw

Klubokawiarnia Lot Kury na Starym Mieście znajduje się podobno  
w miejscu przedwojennej piwiarni, znanej z serii książek  
Marka Krajewskiego o detektywie Eberhardzie Mocku 

Karavanowi na pewno nie można odmówić oryginalności. Wizerunek nieboszczyka na ścianie wydaje się jednak czymś naturalnym w lokalu,  
który za sąsiadów ma liczne zakłady pogrzebowe
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Mural zwany Bramą do Nadodrza powstał  
na jednej z kamienic przy ulicy Łokietka. 
Zaprojektował go Michał Węgrzyn, student 
wrocławskiej ASP

Dorota, menedżerka Vegi, zaprasza na napoje 
ze świeżych ziół. Nie wspominając o innych 
zdrowych daniach, których pełno jest  
w tutejszej karcie

Vega działa od 1987 roku. Była pierwszą 
w Polsce restauracją wegetariańską,  
a od niedawna jest lokalem 
stuprocentowo wegańskim

Moho to skrzyżowanie 
kameralnego hostelu  
z apartamentami  
do wynajęcia. W dwóch 
kamienicach znajdują  
się wygodne pokoje  
dla 2-6 osób. Nie ma recepcji, 
jest za to wspólna część 
wypoczynkowa. Właściciele 
zamierzają uruchomić 
program „Prześpij się  
ze sztuką”, w którego ramach 
goście będą mogli kupić 
dzieła młodych artystów;  
ci zaś przenocują  
w hostelu, płacąc  
za pobyt swoimi pracami.  
Ceny od 41 zł za noc.  
www.modernhostel.pl 

Central Café, ul. Św. Anto- 
niego 10; otwarte od 7.00  
do 21.00. Owsianka – 7 zł, 
bajgiel z wędzoną makrelą 
– 11,50 zł, napar z rokitnika  
– 11,50 zł, a naleśniki – 17 zł. 
www.centralcafe.pl

Szynkarnia, ul. Św. Antonie- 
go 15, otwarte od 9.00 do pół 
nocy. Podpłomyki za 12-16 zł, 
polskie piwa niekomercyjne 
od 7 do 12 zł.
Dwie Małpy, ul. Ruska 10, 
otwarte od 7.00 do 21.00. 
Espresso – 5 zł, kawy mleczne 
od 8,50 zł, czekolada  
z przyprawami korzennymi 
– 11,50 zł oraz kanapki za 5 zł.
Vega, Sukiennice 1/2, 
otwarte od 8.00 do 19.00. 
Zupa miso kokosowa  
za 8 zł, spaghetti w wersji  
raw – 17,50 zł.
Cafe Rozrusznik, ul. Cybul- 
skiego 15; otwarte od 10.00 
do 20.00. Espresso – 5-8 zł,  
latte – 10 zł. Sernik za 9 zł,  
a kanapki wegańskie  
i wegetariańskie za 7 zł.  
Do tego ziołowa i rabarba- 
rowa lemoniada za 5 zł.
Frankie’s, ul. Wita Stwosza 57; 
otwarte od 7.00 do 23.00.  
Soki od 9,50 do 12,50 zł  

(np. szpinak, ananas i jabłko 
albo jabłkowy na ciepło,  
z dodatkiem cynamonu, 
bananów, migdałów). Sałatki 
od 15 zł. www.frankies.pl
Machina Organika,  
ul. Ruska 19; otwarte od 10.00  
do 22.00. Bakłażany z papryką 
w sosie z orzechów włoskich  
– 20 zł, hummus i krakersy  
z siemienia lnianego – 10 zł.
Lot Kury, ul. Ofiar Oświęcim- 
skich 17; otwarte od 10.00  
do 24.00. Przede wszystkim 
kawy: aeropress – 10 zł, 
chemex oraz drip – 10-15 zł.
Bułka z Masłem, ul. Włodko- 
wica 8a; otwarte od 10.00  
do 24.00. Open Sandwich 
(połowa bułki z jajkiem 
sadzonym, druga z wybraną 
sałatką, pieczone ziemniaki) 
za 12 zł, bułka z wędzonym 
pstrągiem, twarogiem, 
kaparami i koprem – 19 zł.
Karavan, ul. Św. Antonie- 
go 40/1, otwarte od 9.00  

do 24.00. Knisz, czyli placek 
drożdżowy z mąki żytniej,  
z kurczakiem za 17 zł. Knisz  
z serami – 19 zł. www.krvn.pl
Panato Café, ul. Jedności 
Narodowej 68a; otwarte  
od południa do 20.00.  
Płaci się za czas spędzony  
w kawiarni – minuta  
kosztuje 0,25 zł.
Róża Rozpruwacz, ul. Kazi- 
mierza Jagiellończyka 2;  
otwarte tylko od 11.00  
do 17.00. Kawiarnia 
krawiecka, kurs szybkiego 
szycia kosztuje 350 zł.  
www.rozarozpruwacz.pl
Czajownia, ul. Białoskór- 
nicza 7-9/1; otwarte od 13.00 
do 22.00. Czajnik herbat 
jedno- i wielonaparowych  
od 8 zł do 18 zł. Pita  
ze słodkim serem – 10,80 zł,  
kulki z japońskiej herbaty 
matcha – 8,5 zł, ormiański 
miodownik – 8,5 zł.  
www.czajownia.pl 

Sprawdzone przez naS


