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O  restauracji
Chcemy zostać, albo właściwie powrócić do czasów, gdy D42 było sercem Jeżyc.

Sercem, które biło wraz z sercami mieszkańców Jeżyc. Witało nowonarodzonych,

świętowało rocznice,  jubileusze i żegnało najbliższych. I tak jest do dzisiaj. 

Mamy unikatową, multidyscyplinarną przestrzeń, do której eksploracji chcemy

zachęcić Poznaniaków. Serwujemy tradycyjną kuchnię polską 

i wielkopolską w nowoczesnej konwencji. Nie jesteśmy zamknięci na głosy naszych

gości - nasze menu jest zbalansowane. Mamy dania mięsne, ale też dania dla

jaroszów jak i wegan. Szczypta wykwintności nie kłóci się w naszym menu z

zachowaniem tradycyjnych proporcji, a ceny dań są konkurencyjne.

Drugą, bardzo ważną częścią dla funkcjonowania naszego ekosystemu są warsztaty

kulinarne - nasz katalog jest obszerny, a prowadzący warsztaty należą do elity

poznańskiej i warszawskiej sceny kulinarnej - nazwiska Sergiusz Hieronimczak czy

Jakub Reszka mówią same za siebie.

Dzisiaj mocno też stawiamy na rozwój obszaru eventów - łączymy jedzenie z tańcem,

wino z malowaniem obrazów, czy też propagujemy polską kuchnie w

anglojęzycznych warsztatach dla osób spoza Polski – np. dla managerów wielu

angielskojęzycznych firm w regionie wielkopolskim.



Dlaczego u nas ?
Szukacie sprawdzonej przestrzeni do organizacji wydarzeń?  Zależy Wam na

indywidualnym podejściu do klienta, jasno ustalonych ramach wydarzenia oraz

klarownym rozliczeniu całości? No i najważniejsze… cenicie sobie stały kontakt 

z organizatorem oraz domową atmosferę? 

Jeżeli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedzieliście

twierdząco to zapraszamy do współpracy! 

Restauracja Dąbrowskiego 42 to miejsce idealne na wydarzenia firmowe. Posiadamy

przestrzeń na trzech poziomach restauracyjnych, dzięki czemu możliwe jest

zachowanie prywatności spotkań. Naszym Gościom serwujemy kuchnię polską i

wielkopolską, jednak zawsze z domieszką własnej fantazji. Bez problemu obsłużymy

również Gości zagranicznych wraz z indywidualnym, anglojęzycznym menu. Mamy

dogodną lokalizację w sercu poznańskich Jeżyc, z własnym parkingiem, dzięki

czemu dotarcie do restauracji nie będzie stanowić problemu.

INTEGRACJA
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WARSZTATY
KULINARNE

Nauka poprzez pasje
Klimatyczna przestrzeń zabytkowego

budynku idealnie dostosowana do

przeprowadzania zajęć z gotowania

stanowi ważny punkt na mapie

kulinarnego Poznania. Ważny choć
zapomniany… Postanowiliśmy więc go

odkurzyć i przygotować dla ofertę, która

przeniesie Was w czasie i przestrzeni do

bliższych i dalszych stron świata! 

Przy współpracy z wybitnymi szefami

kuchni poznańskiej i warszawskiej sceny

kulinarnej oddajemy w wasze ręce ofertę
dla każdego! Znajdziecie tutaj propozycje

wegetariańskie, koszerne jak i mięsne.

Zaspokoimy waszą ciekawość,

podszkolimy umiejętności i zapewnimy

wspaniałą degustację, która jest

najczęściej tą ulubioną częścią
wydarzenia.

Warsztaty organizujemy dla grup powyżej 6

osób. Nasza oferta skierowana jest zarówno

do grup polskich jak i anglojęzycznych.

Kompleksowo zapewnimy zarówno dania

jak i dopasowane tematycznie napoje

alkoholowe. Dla wzbogacenia oferty

możliwa jest również degustacja wybranych

win wraz z merytorycznym wprowadzeniem,

którą chętnie łączymy m.in. z kuchnią
francuską lub włoską. Stawiamy na

indywidualne podejście do naszych Gości i

chętnie wysłuchamy jaki macie pomysł na

ten wieczór!

Nasze kulinarne spotkania sprawdzają się
zarówno jako integracja firmowa jak i

przyjęcie rodzinne, są receptą na udany

początek wieczoru panieńskiego czy

kawalerskiego. Mogą być elementem

składowym większego eventu lub stanowić
clou zaplanowanego wieczoru. 



Szef Michał to barwna postać w naszym zespole. Jego

pasja to kuchnia koszerna oraz bezmięsne warianty

kuchni całego świata. To właśnie z Michałem odkryjecie

wegetariańskie oblicze Meksyku, czy Indii! Na co dzień
pracuje w Warszawie doglądając smaków we

francuskim Bistro La Cocotte. Prywatnie kulinarny

podróżnik i miłośnik kotów. Poznasz go po wzorzystym

fartuchu! Absolwent Wyższej Szkoły Hotelarstwa i

Gastronomii w Poznaniu. 

Szef Sergiusz swoje doświadczenie zdobywał głównie w

Londynie. To właśnie tam uczył się w Westminster

Kingsway College, a następnie pracował między innymi

w hotelu Mandarin Oriental oraz Wyndham Grand na

Chelsea Harbour. Nic więc dziwnego, że znakomicie

włada językiem angielskim również podczas warsztatów

kulinarnych dla grup zagranicznych. Jako szef kuchni

Zagrody Bamberskiej w Poznaniu został finalistą V edycji

Top Chef Polska. Dziś szkoli młodych adeptów sztuki

kulinarnej, a podczas naszych warsztatów zdradza

tajemnice kuchni tajskiej lub włoskiej. 

Sergiusz Hieronimczak

Michał Miłoszewski
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MEKSYK WEGE

Kuchnia
Kolorowa pachnąca Kuchnia Meksyku w wersji
bezmięsnej. Równie pyszna aromatyczna i
gorąca jak wersje mięsne. 

1. Salsa habanero - sos z grillowanych
pomidorów z papryką habanero
2. Chilli beans - 3 rodzaje fasoli z papryką
jalapenio i kolendrą
3. Tacos de tinga - ręcznie robiona tortilla
kukurydziana z Jack Fruit marynowanym w
chipotle
4. Salsa verde,  salsa pomidorowa 
5. Chimi changa- chrupiąca roladka 
pszenna z jabłkiem i orzechami

 
Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do
wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny
udział w przygotowaniu dań wraz z dokładnym
omówieniem poszczególnych procesów
powstawania potrawy. Po zakończeniu
warsztatów przepisy i sposób wykonania
zostanie przekazany w formie papierowej.
Warsztaty kończą się wspólnym posiłkiem z
przygotowanych potraw. Do każdych warsztatów
podajemy wino domu czerwone lub białe po
kieliszku dla każdego.

CENA: 210



Kuchnia
Kolorowa pachnąca Kuchnia Meksyku w wersji
klasycznej. 

1. Salsa habanero - sos z grillowanych
pomidorów z papryką habanero
2. Chilli beans - 3 rodzaje fasoli z papryką
jalapenio, kolendrą i mieloną wołowiną
3. Tacos de tinga - ręcznie robiona tortilla
kukurydziana z wołowiną marynowaną w
chipotle
4. Salsa verde,  salsa pomidorowa 
5. Chimi changa- chrupiąca roladka pszenna z
jabłkiem i orzechami

Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do
wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny
udział w przygotowaniu dań wraz z dokładnym
omówieniem poszczególnych procesów
powstawania potrawy. Po zakończeniu
warsztatów przepisy i sposób wykonania
zostanie przekazany w formie papierowej.
Warsztaty kończą się wspólnym posiłkiem z
przygotowanych potraw. Do każdych warsztatów
podajemy wino domu czerwone lub białe po
kieliszku dla każdego.

MEKSYK

CENA: 210



Kuchnia
FRANCJA
Kulinarna podróż do Francji, której kuchnia jest
znana i ceniona na całym świecie.

1. Masło czosnkowe, masło paryskie 
2. Moules marinières
3. Steak onglet
4. Crème brulée

Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do
wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny
udział w przygotowaniu dań wraz z dokładnym
omówieniem poszczególnych procesów
powstawania potrawy. Po zakończeniu
warsztatów przepisy i sposób wykonania
zostanie przekazany w formie papierowej.
Warsztaty kończą się wspólnym posiłkiem z
przygotowanych potraw. Do każdych warsztatów
podajemy wino domu czerwone lub białe po
kieliszku dla każdego.

CENA: 269



Kuchnia
ZERO WASTE
Zero waste, nazywane też no waste (z ang. brak
marnowania), a także less waste (z ang. mniej
marnowania) to nowe trendy, a właściwie filozofie
życiowe, których zwolennicy kierują się zasadami
niemarnowania produktów. Na tych warsztatach
przedstawimy Wam przepis na pełny obiad wraz z
deserem w formule zero waste. Poznacie też
sposoby na ograniczenie wyrzucania jedzenia.

1. Sok warzywny
2. Zupa krem z łodyg brokułu z grzankami
3. Kotleciki warzywne z młodymi ziemniakami
surówką z rzodkiewki 
4. Pesto z liści rzodkiewki 
5. Chipsy z warzywnych obierek 
6. Babeczki z przejrzałych bananów

Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do
wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny
udział w przygotowaniu dań wraz z dokładnym
omówieniem poszczególnych procesów
powstawania potrawy. Po zakończeniu warsztatów
przepisy i sposób wykonania zostanie przekazany
w formie papierowej.
Warsztaty kończą się wspólnym posiłkiem z
przygotowanych potraw. Do każdych warsztatów
podajemy wino domu czerwone lub białe po
kieliszku dla każdego.

CENA: 210



Kuchnia
KOSZERNA
Tradycyjna kuchnia żydowska, nazywana również
koszerną obwarowana jest restrykcyjnymi zasadami
dotyczącymi tego, jakie produkty, w jaki sposób
wytwarzane, przechowywane i przygotowywane
mogą być spożywane zgodnie z żydowskim
prawem.

 Ajercwibele
 Kawior po żydowsku
 Zupa winna Riesling lub zupa z rzodkwi
 Faszerowane udko z kury po żydowsku w
szarym sosie z ziemniakami z pieca, pikle
 Deser Cymes - duszona w miodzie marchew z
migdałami i cynamonem

1.
2.
3.
4.

5.

Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do
wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny
udział w przygotowaniu dań wraz z dokładnym
omówieniem poszczególnych procesów
powstawania potrawy. Po zakończeniu warsztatów
przepisy i sposób wykonania zostanie przekazany
w formie papierowej.
Warsztaty kończą się wspólnym posiłkiem z
przygotowanych potraw. Do każdych warsztatów
podajemy wino domu czerwone lub białe po
kieliszku dla każdego.

CENA: 210



Kuchnia
INDIE WEGE

Tradycyjna kuchnia indyjska to prawdziwa moc
przypraw, aromatów i barw, ale przede wszystkim
to olbrzymia różnorodność regionalna, którą łączy
pasja i wyczucie zdobyte dzięki praktyce.  W
indyjskich domach nie ma miarek czy wag.
Wszystko oparte jest na przekazywanym
doświadczeniu. Co ciekawe w Indiach rzadko
używa się sztućców!

1. Chlebek Naan i Raital
2. Zupa Sambar
3. Wegańskie curry z soczewicy i warzyw
4. Mango lassi
5. Gulap jamun

Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do
wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny
udział w przygotowaniu dań wraz z dokładnym
omówieniem poszczególnych procesów
powstawania potrawy. Po zakończeniu warsztatów
przepisy i sposób wykonania zostanie przekazany
w formie papierowej.
Warsztaty kończą się wspólnym posiłkiem z
przygotowanych potraw. Do każdych warsztatów
podajemy wino domu czerwone lub białe po
kieliszku dla każdego.

CENA: 210



Kuchnia
WŁOCHY

Świeża i zawsze modna, Italia!!! Dobre produkty 
i wiele serca na talerzu. 

1. Caponata z ośmiorniczkami 
2. Bazyliowe pappardelle z suszonymi pomidorami
3. Saltimbocca - eskalopki cielęce
4. Włoska beza z wiśniami i lodami piernikowymi 

Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do
wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny
udział w przygotowaniu dań wraz z dokładnym
omówieniem poszczególnych procesów
powstawania potrawy. Po zakończeniu warsztatów
przepisy i sposób wykonania zostanie przekazany
w formie papierowej. Warsztaty kończą się
wspólnym posiłkiem z przygotowanych potraw. Do
każdych warsztatów podajemy wino domu
czerwone lub białe po kieliszku dla każdego.

CENA: 210



Kuchnia
TAJLANDIA

Daleka podróż do aromatycznej Tajlandii!
Przenieś się w miejscu i czasie do świata trawy
cytrynowej, curry i mleczka kokosowego!

1. Tajskie placuszki rybne
2. Tom Yum
3. Satay z kurczaka
4. Banany w cieście 

Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do
wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny
udział w przygotowaniu dań wraz z dokładnym
omówieniem poszczególnych procesów
powstawania potrawy. Po zakończeniu
warsztatów przepisy i sposób wykonania zostanie
przekazany w formie papierowej.
Warsztaty kończą się wspólnym posiłkiem z
przygotowanych potraw. Do każdych warsztatów
podajemy wino domu czerwone lub białe po
kieliszku dla każdego.

CENA: 210



Kuchnia
JAPONIA

Daleki wschód tak blisko! Z nami nauczysz się jak
przygotować prawdziwe, japońskie sushi, także 
w wersji deserowej!

1. Sushi w trzech wersjach
2. Sushi deserowe
3. Ramen
4. Kurczak Katsu

Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do
wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny
udział w przygotowaniu dań wraz z dokładnym
omówieniem poszczególnych procesów
powstawania potrawy. Po zakończeniu
warsztatów przepisy i sposób wykonania zostanie
przekazany w formie papierowej.
Warsztaty kończą się wspólnym posiłkiem z
przygotowanych potraw. Do każdych warsztatów
podajemy wino domu czerwone lub białe po
kieliszku dla każdego.

CENA: 369



Kuchnia
INDIE

Daleka podróż do pełnych barw Indii!

1. Chapati
2. Somosa
3. Raita
4. Dhal
5. Onion baji
5. Balti chicken
6. Pieczony ananas

Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do
wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny
udział w przygotowaniu dań wraz z dokładnym
omówieniem poszczególnych procesów
powstawania potrawy. Po zakończeniu
warsztatów przepisy i sposób wykonania zostanie
przekazany w formie papierowej.
Warsztaty kończą się wspólnym posiłkiem z
przygotowanych potraw. Do każdych warsztatów
podajemy wino domu czerwone lub białe po
kieliszku dla każdego.

CENA: 210



Kuchnia
INDIE WEGE

Daleka podróż do pełnych barw Indii!

1. Chapati
2. Somosa
3. Raita
4. Dhal
5. Onion baji
5. Balti (w wersji wegetariańskiej)
6. Pieczony ananas

Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do
wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny
udział w przygotowaniu dań wraz z dokładnym
omówieniem poszczególnych procesów
powstawania potrawy. Po zakończeniu
warsztatów przepisy i sposób wykonania zostanie
przekazany w formie papierowej.
Warsztaty kończą się wspólnym posiłkiem z
przygotowanych potraw. Do każdych warsztatów
podajemy wino domu czerwone lub białe po
kieliszku dla każdego.

CENA: 210



Kontakt 
Adres: ul. Dąbrowskiego 42, 60-843, Poznań
www.dabrowskiego42.pl

tel. do restauracji | 797 997 994 |

tel. w sprawach rezerwacji grupowych | 667 787 768 |

mail: kontakt@dabrowskiego42.pl

@dabrowskiego42


