


również posłuchać muzyki na żywo oraz podziwiać nowoczesne aranżacje wnętrz. 

Nie zapomniano także o najmłodszych smakoszach. Dziecięca Akademia Kulinarna to cykl 
bezpłatnych spotkań o tematyce kulinarnej skierowanych specjalnie do dzieci. Raz w miesiącu
w różnych restauracjach na Szlaku Kulinarnym odbywają się zajęcia w formie zabaw kulinarnych, 
podczas których najmłodsi poznają  nowe smaki i kuchnie z różnych kontynentów.

Szlak Kulinarny Centrum Gdyni daje możliwość zwiedzania miasta połączonego 
z poznaniem jego bogatej oferty kulinarnej. Podążanie Szlakiem wybranych 
restauracji, położonych od siebie w odległości pieszego spaceru. Pozwala
odwiedzić zarówno najstarsze gdyńskie ulice z modernistycznymi kamienicami,
jak i Bulwar Nadmorski z pięknym widokiem na morze. Restauracje, oprócz
słynnych morskich przysmaków, oferują potrawy z czterech stron świata,
dzięki czemu kulinarny spacer po Gdyni to podróż po różnych kontynentach.
Jednak lokale na Szlaku kuszą nie tylko wyśmienitym jedzeniem, można w nich 

Nieodłącznym elementem Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni jest
organizowany każdego roku Weekend Kulinarny Gdyni, czyli święto
wszystkich wielbicieli dobrej kuchni z różnych stron świata. Podczas tego
kulinarnego wydarzenia można skorzystać z licznych promocji, wziąć udział
w konkursach z nagrodami, warsztatach kulinarnych i pokazach gotowania
Live Cooking, a także obejrzeć ciekawe filmy poświęcone kulinariom. 

Weekend Kulinarny jest świetną okazją aby poznać miasto od kuchni.
więcej informacji na

www.kulinarnagdynia.pl
Zapraszamy również na spacery Gdyńskim Szlakiem Modernizmu oraz Szlakiem Legendy Morskiej Gdyni!

www.modernizmgdyni.pl               www.legendamorska.pl



Restauracja A Modo Mio 

Kolorowa, włoska trattoria w centrum Gdyni. W menu można znaleźć 
oryginalne neapolitańskie dania przygotowane przez szefa kuchni, 
rodem ze słonecznej Italii. Na miłośników włoskiej kuchni czeka 
szeroki wybór potraw – od znakomitych przystawek, różnorodnych 
past, mięs i ryb po desery, takie jak klasyczne włoskie tiramisu. Dużą 
popularnością cieszy się autentyczna włoska pizza. Dzięki przyjaznej 
i rodzinnej atmosferze, A Modo Mio to idealne miejsce na spotkanie 
z przyjaciółmi czy obiad z rodziną w prawdziwie włoskim stylu.

ul. Władysława IV 11     tel. 58 714 44 89      pon.-niedz. 12:00-22:00
Rodzaj kuchni: włoska    Specjalność kuchni: gnocchi nadziewane kozim 
serem i truflami, pizza parma, carpaccio di salmone 

Restauracja Aleja 40 

Nowoczesny wystrój, kameralne położenie i proste, ale smaczne 
potrawy w menu z pewnością podbiją serca najbardziej wybrednych 
bywalców restauracji.

al. Marszałka Piłsudskiego 40         tel. 58 526 07 22        pon.-pt. 8:00-22:00
sob.-niedz. 9:00-22:00        Rodzaj kuchni: międzynarodowa, sałatki, polska 
(lunch), śniadania, autorska, tarty         Specjalność kuchni: kasza jaglana 
na słodko: gotowana z daktylami, podana z sosem jogurtowo-żurawinowym 
doprawionym płatkami dyni



Restauracja Blick (Hotel Blick)

Restauracja Blick to miejsce wyjątkowo sprzyjające rozmyślaniom, 
optymalne także do prowadzenia ważnych rozmów biznesowych, 
jak i intymnych pogawędek z bliską sercu osobą.  Bez wątpienia 
najsilniejszą stroną restauracji, obok jej położenia, jest wyjątkowy 
design. Możemy tu spróbować dań regionalnych praktycznie 
z całej Polski. Warto dodać, że Blick słynie z jednej z najlepszych kaw 
w Trójmieście, której sekretem smaku, oprócz znakomitej włoskiej 
marki produktu, jest sam proces jej przygotowania. 

ul. Jana z Kolna 6       tel. 58 783 03 00, 601 80 54 58       pon.-niedz. 13:00-22:00
śniadania 07:00-10:00         Rodzaj kuchni: polska / tradycyjna        Specjalność 
kuchni: pieczony schab w sosie kaparowym z ziemniakami gratin i brukselką

Restauracja Biały Królik

Biały Królik to miejsce, które poszerza horyzonty smaków. 
Niepowtarzalny wystrój sal wprowadza w magiczny świat baśni 
i nawiązuje do charakteru dań. Tradycyjne potrawy ubrane są 
w dodatki, które odpowiadają współczesnym trendom. Menu 
restauracji sięga do korzeni kuchni polskiej, bogatej w mięsa , ryby, 
warzywa, sery i leśne zioła. Kreatywność szefa kuchni pozwala 
przenieść się do krainy smaków dzieciństwa. Specjalnością kuchni 
są receptury zamknięte w obrębie Kaszub, Żuław i Mierzei. 

ul. Folwarczna 2        tel. 58 351 03 30       śniadanie 7:00-10:30, 
lunch 12:00-17:00, obiad 18.00-22.00 (do ostatniego gościa)
Rodzaj kuchni: polska         Specjalność kuchni: śledź bałtycki po rybacku, 
perliczka/rosół królewski/ marchew/ szparagi 



Restauracja Cafeart U Muzyk’uff 

Niezwykła, artystyczna kawiarnia położona w centrum Gdyni 
naprzeciwko apartamentowca Transatlantyk. Można tu posłuchać 
dobrej muzyki i spróbować dań z całego świata. W menu króluje kawa 
oraz pyszne domowe ciasta, można zjeść tutaj również tarty i sałatki. 
Magia tego miejsca to przede wszystkim artystyczna atmosfera, 
świetne koncerty, spotkania autorskie i wiele innnych wydarzeń. 
Z pewnością każdy odnajdzie coś dla siebie w bogatym menu 
wydarzeń.

ul. Derdowskiego 9-11 (vis a vis YMCA)       tel. 505 976 173           
pon.-sob. 10:00-23:00, niedz. 12:00-23:00
 Rodzaj kuchni: autorska
Specjalność kuchni: tarta z kozim serem, domowy sernik  

Restauracja Bliżej

Lokal to piętrowy budynek o przeszklonej antresoli, który naturalnie 
dzieli się na dwie części. Dolna  „bliżej ze sobą”, otwarta od wczesnych 
godzin rannych, skierowana jest do osób, które mają mało czasu 
i są zainteresowane ofertą na wynos. Można tu zamówić kanapki 
z różnego rodzaju pieczywa, dobrą kawę, koktajle owocowe 
i warzywne, a także świeże soki. Górna część to sala restauracyjno-
barowa. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. 

Plac Kaszubski 1A        tel. 530 988 888       pon.-czw. 9:00-23:00, 
pt.-sob. 10:00 - do ostatniego klienta, niedz. 11:00 - do ostatniego klienta 
Rodzaj kuchni: międzynarodowa, polska, fusion, śniadania, autorska          
Specjalność kuchni: „kalifornia” - ciemny makaron z naturalnym atrametem 
mątwy, podany z owocami morza w sosie pomidorowym na ostro, 
 „gryczanki” - bezglutenowe placki gryczane podane 
z dipem ziołowym 
 



Restauracja Chwila Moment (Gdynia InfoBox)
Na dwóch poziomach  rozgościły się Chwila i Moment. To nowa 
koncepcja kulinarna, której nadrzędnym przesłaniem jest – zwolnij, 
zatrzymaj się na chwilę moment i rozkoszuj się tym, co dla Was 
przygotowaliśmy. 
Chwila - atmosfera paryskiej kawiarenki z domowymi wypiekami 
sprawiają, że miejsce to skłania do relaksu, odpoczynku i złapania 
oddechu. W Momencie czeka na Was nowa rewelacyjna karta, oparta 
na świetnych kombinacjach smakowych opracowanych przez Szefa 
kuchni, a także niszowe regionalne piwa i wyjątkowe włoskie wina.

ul. Świętojańska 30         tel. 58 623 34 69          Chwila: pon.-pt. 7:30-18:00
sob.-niedz. 8:30-18:00 Moment: pon.-czw. 13:00-22:00, pt.-sob. 13:00-1:00
niedz. 13:00-20:00        Rodzaj kuchni: chwila - piekarnia, moment - dania
z grilla       Specjalność kuchni: mięsa i owoce morza z grilla na patyku

Restauracja Calipso (Hotel Hotton)

Calipso to klasyczna, włoska restauracja położona na parterze 
hotelu Hotton. Jest ona otwarta nie tylko dla hotelowych gości, 
zaprasza gdynian i wszystkich odwiedzających miasto na 
biznesowe lunche i rodzinne spotkania. Jeśli chodzi o kulinarną 
stronę popularnością cieszy się danie o wdzięcznej nazwie 
Fusilli tri collori con vi telli, czyli makaron z cielęciną, pieczarkami 
i cebulą. Posiada duży parking. 

ul. Św. Piotra 8 (wjazd od ul. Węglowej)       tel. 58 760 58 00, fax 760 58 58           
pon.-niedz. 9:00-24:00        Rodzaj kuchni: włoska, europejska, 
międzynarodowa      Specjalność kuchni: udko z gęsi confit - podane 
na sosie jeżynowym z rozmarynem, kapustą czerwoną i ziemniakami 
pod beszamelem, pieczony w pudrze z chorizo łosoś na tagiatelle 
z białej rzodkwi



Restauracja Coco Café Club & Restaurant

Coco to nowoczesna restauracja, którą można odwiedzić przy okazji 
wyjścia do kina, ale także idealna na biznesowy lunch lub po prostu 
miły wieczór z przyjaciółmi. Oprócz szerokiej oferty dań tajskich, 
w których króluje zielone curry i mleko kokosowe, Coco oferuje 
pizzę i makarony z różnych stron świata. Najpopularniejszymi 
daniami, mającymi swoich zagorzałych fanów są  tajska zupa 
z mlekiem kokosowym i narodowy specjał Tajlandii Paad Tai, 
z którym musiał się zetknąć każdy kto był w tym kraju. 

ul. Waszyngtona 21 (Centrum Waterfront)       tel. 58 661 62 00        
niedz.-czw. 12:00-22:00, pt.-sob. 12:00-24:00 
Rodzaj kuchni: tajska, fusion, międzynarodowa, wegetariańska 
Specjalność kuchni:  Tom Yam Gai - tajska zupa z mlekiem kokosowym, 
Paad Tai- makaron ryżowy z kurczakiem i orzeszkami 
chili, kawa latte z dropsem, Royal Pad Tai 

Restauracja Cozzi  

Cozzi Ristorante specjalizuje się w kuchni włoskiej.  W menu dominują
klasyki kulinarne ze słonecznej Italii, uzupełnione autorskimi 
przepisami szefa kuchni. Miłośnicy włoskiej kuchni znajdą tutaj 
bogaty wybór makaronów, pysznych przystawek, przygotowywanych 
na różne sposoby mięs oraz, oczywiście, autentyczną włoską pizzę. 
Wszystkie potrawy przygotowywane są ze świeżych, oryginalnych 
włoskich produktów z wykorzystaniem aromatycznych ziół i przypraw.

ul. Władysława IV 49F       tel. 58 719 01 04       pon.-niedz. od 12:00 
do ostatniego gościa. Kuchnia przyjmuje zamówienia do godziny 22:00                       
Rodzaj kuchni: włoska, śródziemnomorska   Specjalność kuchni: grillowana 
pierś z kurczaka z suszonymi pomidorami, czarne tagliatelle z owocami morza 



Restauracja Da Vinci

Da Vinci jak sama nazwa wskazuje jest miejscem, w którym króluje 
mistrz Leonardo. Ta elegancka, włoska restauracja ze względu 
na raczej oficjalną atmosferę bardziej nadaje się na biznesowy obiad 
czy uroczystą kolację niż niezobowiązujące spotkanie młodzieży.  
Największą popularnością wśród stałych bywalców cieszy się 
polędwica wołowa w sosie z zielonego pieprzu oraz cielęcina 
w sosie kurkowym. Uwagę zwraca karta win, gdzie aż 70 
pozycji to same tylko wina włoskie.

Restauracja Dalmacija

Każdy wielbiciel pięknej i słonecznej Chorwacji powinien odwiedzić 
Restaurację Dalmacija położoną w samym sercu Gdyni. To jedna z kilku 
zaledwie restauracji chorwackich w Polsce, jedyna taka na Pomorzu. 
O oryginalny smak potraw dba szefowa, rodowita Chorwatka, 
która od dziecka kocha gotowanie i zawsze marzyła o własnej 
restauracji, w której panować będzie rodzinna atmosfera, a posiłki 
będzie się celebrować w gronie przyjaciół. Można tu skosztować 
potraw z całej Chorwacji, ale także poznać tradycyjne dania kuchni 
z rejonu Dalmacji.

ul. Świętojańska 15        tel. 58 620 07 14, 601 222 130, fax 58 620 07 14           
pon.-niedz. od 12:00 do ostatniego gościa           Rodzaj kuchni: włoska
Specjalność kuchni: polędwica wołowa w sosie z zielonego pieprzu, 
plater owoców morza, cielęcina w sosie kurkowym. Cielęcina w sosie 
gorgonzola, tagliatelle z cielęciną, borowikami 
i pastą truflową 

ul. Świętojańska 51          tel. 58 621 17 30          
niedz.-czw. 12:00-22:00, pt.-sob. 12:00-23:00         Rodzaj kuchni: chorwacka            
Specjalność kuchni: hajducki cevap, janjece kobasice, zupa gulaszowa



Restauracja Del Mar

Głównym wyróżnikiem restauracji Del Mar jest jej fantastyczna 
lokalizacja na Plaży Śródmieście, dosłownie kilka metrów 
od morza. Specjalnością restauracji są ryby i owoce morza 
przygotowywane według przepisów zarówno kuchni polskiej, jak 
i śródziemnomorskiej. Wielką popularnością wśród gości lokalu
cieszy się stek z łososia w sosie kaparowym. 

Restauracja El Greco 

Grecja od lat modna w Polsce jako wakacyjna destynacja to nie tylko 
antyczne ruiny, słońce i plaża, ale także doskonałe i zdrowe jedzenie. 
Właściciel, urodzony w Gdyni Grek chce promować wyśmienitą, grecką 
kuchnię nad Bałtykiem. Stworzone przez niego menu składa się 
zarówno z autorskich przepisów, jak i tradycyjnych, greckich potraw 
gotowanych  w jego rodzinnym domu. Sekret dobrego, greckiego 
jedzenia to odpowiednie przygotowanie, ale też oryginalne składniki 
m.in. oliwa z pierwszego tłoczenia, świeże przyprawy i jogurt naturalny. 

Bulwar Nadmorski - Plaża Śródmieście        tel. 58 711 17 16, 
609 341 156         niedz.-czw. 10:00-22:00, pt.-sob. 10:00-24:00
Rodzaj kuchni: międzynarodowa rybna        Specjalność kuchni: śledź 
w chilli, panierowane fileciki z kerguleny z sosem ziołowym, kotleciki 
jagnięce z rozmarynem, krewetki królewskie po indonezyjsku z sambalem

al. Marszałka Piłsudskiego 1 (koło bulwaru)         tel. 58 622 77 52       
 pon.-niedz. od 12:00 do 22:00         Rodzaj kuchni: grecka, śródziemnomorska, 
koncerty greckie           



ul. Świętojańska 49        tel. 58 665 38 76         pon.-niedz. 12:00-21:00 
Rodzaj kuchni: europejska          Specjalność kuchni: aromatyczny rosół 
domowy z pasztecikiem, polędwiczka wieprzowa w sosie miodowym, 
jabłko w kruchym cieście z gałką lodów, delikatny łosoś z pieca w sosie 
miętowym z sałatą i ryżem

Restauracja eM-Be

Restauracja eM-Be to idealne miejsce na lunch z przyjaciółmi 
i obiad w rodzinnym gronie. Niezobowiązująca atmosfera sprzyja 
spotkaniom, a w menu, zmieniającym się sezonowo, każdy 
z pewnością znajdzie smaczne danie dla siebie. Jak przystało 
na miasto portowe, restauracja ma w ofercie świeżą rybę bałtycką, 
której rodzaj zależy od wyników połowów, gdyż dbałość o jak 
najwyższą jakość potraw stanowi priorytet dla właścicieli eM-Be. 

Restauracja Eureka

Eureka to restauracja wyjątkowa, która poza funkcją gastronomiczną 
pełni też rolę edukacyjną. Ta restauracja to jedyne miejsce w Trójmieście, 
gdzie możemy delektować się jedzeniem w otoczeniu skamielin 
sprzed milionów lat. Można tu obejrzeć głowonogi, szkarłupnie, 
amonity, a nawet liczący 138 mln lat odcisk łapy dinozaura, protoplasty 
Tyranozaurusa Rex. Do najczęściej zamawianych, najpopularniejszych 
dań należą łosoś w sosie kaparowym oraz roladki drobiowe z fetą 
i suszonymi pomidorami. 

al. Zwycięstwa 96/98 (Park Naukowo-Technologiczny)        tel. 58 735 11 11 
fax 58 735 11 10        pon.-pt. 8:00- 20:00, sob.-niedz. 12:00-22:00
Rodzaj kuchni: autorska / międzynarodowa   
Specjalność kuchni: łosoś w sosie kaparowym



ul. Waszyngtona 19            
tel. 58 743 07 15           
11:30-22:00 
Rodzaj kuchni: kuchnia skandynawska/ kuchnia polska 
Specjalność kuchni: tost skagen, midbells 

ul. Świętojańska 49        tel. 58 665 38 76         pon.-niedz. 12:00-21:00 
Rodzaj kuchni: europejska          Specjalność kuchni: aromatyczny rosół 
domowy z pasztecikiem, polędwiczka wieprzowa w sosie miodowym, 
jabłko w kruchym cieście z gałką lodów, delikatny łosoś z pieca w sosie 
miętowym z sałatą i ryżem

Restauracja F. Minga

F.Minga to miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi oraz 
czworonożnym pupilom, położone tuż przy plaży, z przepięknym 
widokiem na morze. Latem można delektować się tu posiłkiem 
na tarasie, natomiast zimą sączyć aromatyczną kawę przy 
ciepłym kominku. W menu, oprócz bogatego wyboru kaw, herbat 
i pysznych deserów, znajdują się także dania z różnych stron świata. 
Wielką popularnością wśród stałych bywalców cieszy się zupa rybna 
oraz szarlotka.

Restauracja Gård (Courtyard Marriott)  

Restauracja znajdująca się w budynku hotelu serwuje kuchnie 
skandynawską oraz polską. Z jej okien rozpościera się piękny widok 
na basen Prezydenta.  Jedyna taka restauracja skandynawska w Gdyni. 

ul. Bulwar Nadmorski        tel. 501 615 218       niedz.-czw.10:00-23:00
pt.-sob. 10:00-1:00        Rodzaj kuchni: fusion / międzynarodowa          
Specjalność kuchni: zupa rybna z kawałkami łososia i dorsza, wątróbka 
drobiowa w sosie balsamico 



ul. Świętojańska 65          tel. 58 620 15 16          
pon.-pt. 11:00-19:00, sob. 11:00-15:30
Rodzaj kuchni: pizza 
Specjalność kuchni: pizza szynkowa, pizza serowa

Restauracja Gdynianka

Gdynianka to wyjątkowa pizzeria, uważana przez mieszkańców za  
jeden z symboli miasta. Działa już od 27 lat. Ten mały metrażem, 
a wielki duszą lokal mieści się przy ul. Świętojańskiej 65. Gdynianka 
jest zdecydowanie jedną z najpopularniejszych restauracji 
w mieście. Jedyna w swoim rodzaju, dla każdego powinna być 
obowiązkowym punktem wycieczki po Gdyni.

Restauracja Good Moorning Vietnam

Good Morning Vietnam to wyjątkowa  restauracja, która już z daleka 
przyciąga wzrok za sprawą pięknych, zielonych bambusów rosnących 
przy wejściu do lokalu. Właścicielem tego miejsca jest Wietnamczyk, 
który chce pokazać Gdynianom oryginalną kuchnię swojego kraju. 
Można tu zamówić najpopularniejsze wietnamskie przysmaki takie 
jak zupa Hanoi Pho czy Bun Cha oraz spróbować lokalnego piwa 
i pysznych owocowych nektarów.

ul. Świętojańska 83a        tel. 58 711 30 30         pt.-sob. 11:00-23:00, 
niedz. 12:00-22:00        Rodzaj kuchni: azjatycka / wietnamska           
Specjalność kuchni: zupa hanoi pho, bun cha, bac curry 



al. Jana Pawła II 9 (przy Alei Topolowej)       tel. 530 447 693       
pon. - niedz. od 11:00 do ostatniego Gościa         Rodzaj kuchni: włoska        
Specjalność kuchni: włoska pizza wyrabiana według oryginalnej 
włoskiej receptury

Restauracja Jedz Pij Tańcz

Jedz Pij Tańcz jest restauracją dla osób chcących dobrze zjeść, 
poczuć niezobowiązującą atmosferę, odpocząć. Jedz Pij Tańcz 
jest barem, gdzie napijemy się drinka, kupimy butelkę wina, czy 
szampana, porozmawiamy z przyjaciółmi, pośmiejemy się. Jedz 
Pij Tańcz jest kawiarnią, gdzie wypijemy aromatyczną kawę, zjemy 
ciasto, poczytamy codzienną prasę. Jedz Pij Tańcz jest klubem, gdzie 
wieczorami grają najlepsi Dj-e.

ul. Pułaskiego 6           
tel. 58 764 76 00           
pon. - sob. 12:00-23:00. niedz. nieczynne 
Rodzaj kuchni: kuchnia polska         
Specjalność kuchni: pierogi, kotlet schabowy XXL

Restauracja Kapitalna

Restauracja Kapitalna serwuje głównie dania obiadowe. Możemy 
tu zjeść np. pizzę na spodzie z kaszy. Kapitalna słynie z organizacji 
imprez, spotkań biznesowych czy bankietów.



ul. Jana Pawła II 2         tel. 58 620 23 05, 58 667 70 00        
niedz.-pon. 9:00-22.00, pt.-sob. 9:00-4:00         Rodzaj kuchni: rybna polska
Specjalność kuchni: półmisek darów morza, ośmiornice królewskie w 
warzywach

Restauracja Kapitan Cook

Restauracja jak przystało na siedzibę Kapitana Cook’a znajduje 
się na portowym nabrzeżu, sąsiaduje z  „ORP Błyskawica” 
i  „Darem Pomorza”  oraz słynie z kuchni morskiej. Kapitan Cook 
jako jedyna restauracjaw Polsce ma w swoim menu pochodzącą 
z ciepłych wód Zatoki Meksykańskiej, 1,5 metrową rybę Mahi Mahi
o białym mięsie zbliżonym nieco w smaku do halibuta. Lokal 
szczyci się także własną, dwukomorową wędzarnią, w której w jednej 
komorze regularnie wędzi się ryby, a w drugiej domowe wędliny. 

ul. Starowiejska 54        tel. 58 621 87 38         pon.-sob. 9:30-23:00,
niedz. 11:30-23:00        Rodzaj kuchni: polska 
Specjalność kuchni: gęsina w każdy weekend - gęś z pieca z czerwoną 
kapustą na ciepło, podawana z pieczonymi ziemniakami

Restauracja Karczma Gdyńska
Karczma Gdyńska to najstarsza w Gdyni restauracja oferująca 
pizzę. Już w latach osiemdziesiątych w tym właśnie lokalu można 
było spróbować najprawdziwszej pizzy, która bardzo szybko stała 
się jednym z popularniejszych dań. Pierwotnie oferowana to pizza 
z serem, pieczarkami i sosem pomidorowym, jednak dziś oferta
Karczmy Gdyńskiej zadowoli nawet najwybredniejszych smakoszy. 
Poza szeroką ofertą pizzy w menu znajdziemy również dania 
tradycyjne kuchni polskiej. W ostatnich latach prawdziwym 
rarytasem są dania z gęsiny proponowane w każdy weekend.



Restauracja Kotwica

Restauracja Kotwica znajduje się tuż przy plaży i przystani jachtowej.
Szef kuchni dba o to, aby posiłki były nie tylko smaczne, ale również 
zdrowe i wykwintnie podane. Bogate menu oraz specjały tej 
kuchni zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia. Dla 
smakoszy liczne dania wegetariańskie, rybne i sałatki.

Restauracja Kulinarne Safari

Safari na pewno zaskoczy wszystkich, którzy odwiedzają to miejsce 
po raz pierwszy. Otóż wbrew nazwie i afrykańskiemu wystrojowi, 
specjalizuje się w jedzeniu rdzennie polskim. Restauracja narodziła się 
kilka lat temu z miłości właścicielki do domowego, polskiego jedzenia 
oraz fascynacji kulturą i sztuką afrykańską. Safari stara się przekonać 
gdynian, że „nasze polskie też dobre” i oferuje potrawy jak z dobrego, 
polskiego domu, czyli wszystko jest przygotowywane własnoręcznie, 
na świeżo i z najlepszych produktów. 

Bulwar Nadmorski 40/1        tel. 506 097 475      10:00-21:00           
 Rodzaj kuchni: polska           
Specjalność kuchni: placek po cygańsku, szaszłyk z karkówki 

ul. Abrahama 20        tel. 58 620 09 43        pon.-sob. 10:00-20:00,
niedz. 13:00-19:00       Rodzaj kuchni: polska 
Specjalność kuchni: baranina podana z kluskami francuskimi i buraczkami, 
wołowina po huzarsku z kopytkami, zupa łososiowo-imbirowa



Restauracja Lavenda Cafe & Galeria
Lavenda Cafe & Galeria doskonale uzupełnia mapę kulinarną ulicy 
Starowiejskiej. To urocze i przytulne miejsce powstało z połączenia 
trzech największych pasji właścicielki – kawy, sztuki i lawendy. Można 
tu więc delektować się doskonałej jakości, aromatyczną kawą 
i przeglądać liczne albumy o sztuce – malarstwie i architekturze, 
a to wszystko w nastrojowym wnętrzu  ozdobionym, oczywiście, 
doniczkami z lawendą. Ale Lavenda Cafe to nie tylko kawiarnia. Można 
tu również wpaść na lunch podczas przerwy w pracy albo romantyczną 
kolację. 

Restauracja La Vita

La Vita to słoneczna włoska restauracja w centrum Gdyni, 
odpowiednia na szybki lunch oraz na długi obiad z przyjaciółmi. 
Właściciele przez wiele lat pracowali u włoskiej rodziny 
nabierając doświadczenia w prowadzeniu restauracji. Zgodnie
z włoską tradycją, że rodzina jest najważniejsza, La Vita 
to rodzinny interes i właściciele (rodzeństwo) starają się, aby 
panowała tu swobodna, familijna atmosfera. Restauracja 
specjalizuje się tylko w kuchni włoskiej, wina i kawy są również 
wyłącznie rodem z Italii.

ul. Abrahama 80-86, wejście od ulicy Władysława IV        tel. 58 620 51 50            
pon.-niedz. 12:00-23:00         Rodzaj kuchni: włoska      
Specjalność kuchni: filetto toscana, kalmary w sosie czosnkowym

ul. Starowiejska 11       tel. 58 621 19 30         pon.-sob. 10:00-20:00,
niedz. 11:00-19:00         Rodzaj kuchni: śródziemnomorska         
Specjalność kuchni: bagietka z serem brie i gruszką, grillowana wołowina 
na sałacie z rukoli, tort bezowo-kawowy, sałata z grillowaną piersią z kury 
w pistacjach i grillowanym mango 



Restauracja Mała Ukraina

Mała Ukraina to miejsce gdzie rozsmakujemy się w specjałach 
zza wschodniej granicy. Tamtejsza kuchnia bazuje na daniach
z ziemniaków i kiszonych warzyw, pierogach oraz zupach. Właściciele 
zapewniają, że w restauracji wszystko smakuje jak w ich rodzinnym, 
ukraińskim domu.

Restauracja Malika

Malika specjalizuje się w kulinariach krajów Maghrebu – Maroka, 
Algierii i Tunezji, które są połączeniem kuchni arabskiej, francuskiej 
i śródziemnomorskiej. Potrawy z krajów Afryki Północnej bazują 
głównie na mięsie i rybach, doprawionych egzotycznymi, 
aromatycznymi przyprawami. O autentyczny smak dań dba 
właścicielka restauracji, która dorastała w Algierii. Malika 
oferuje najbardziej znane potrawy kuchni północnoafrykańskiej 
takie jak tajine, hummus czy couscous, a także m.in. szaszłyki, 
ryby i steki.

ul. Świętojańska 69        tel. 58 352 00 08        pon.-niedz. 12:00-22:00           
Rodzaj kuchni: śródziemnomorska, dania Maghrebu (Afryka Północna)
Specjalność kuchni: tajine, dania z grilla, couscous

ul. Świętojańska 66           
tel. 739 676 733             
pon.-niedz. 11:00-22:00         
Rodzaj kuchni: ukraińska            
Specjalność kuchni: pielmieni oraz barszcz ukraiński



Restauracja Mondo di Vinegre (Muzeum Emigracji)

W menu Mondo di Vinegre królują głównie ryby np.: polędwiczka 
z dorsza w cieście francuskim z pieczonym bakłażanem, orkiszowe 
pierogi z łososiem, miętus z pary z pampuchem drożdżowym,
a także krewetki, mule i pyszne desery np. tarta cytrynowa z bezą.

Restauracja Mariaszek

Mariaszek jest obiektem znajdującym się w gdyńskiej dzielnicy 
Orłowo. Restauracja serwuje takie potrawy, których nie spotyka się 
w żadnym innym miejscu, np.: żyleta - ogóreczki na czosnku 
i miodzie, pstrąg a’la śledź, polędwica Maćka Kuronia. 
Wnętrze  restauracji zachowane jest w tradycyjnym stylu,  jednak 
z odrobiną nowoczesności. 

ul. Spółdzielcza 1        tel. 605 788 755        niedz.-czw. 12:00-21:00 
pt.-sob. 12:00-22:00         Rodzaj kuchni: polska (lunch), śródziemnomorska            
Specjalność kuchni:  orkiszowe pierożki z mięsem z kaczki z sosem 
z leśnych grzybów, stek z polędwicy Limusine z grillowanymi warzywami 
i sosem pieprzowym

ul. Polska 1           
tel. 500 415 157            
pon.-niedz. 12:00-22:00
Rodzaj kuchni: rybna
Specjalność kuchni: polędwica z dorsza w cieście francuskim z pieczonym 
bakłażanem na vinegrecie



Restauracja Moon

Wizyta w restauracji Moon wpływa zarówno na doznania kulinarne, 
jak i estetyczne. Moon  powstał  w czasach, kiedy w Gdyni azjatycka 
kuchnia dostępna była wyłącznie w chińskich barach i był pierwszą 
restauracją tego typu w mieście. Wystrój  restauracji utrzymany jest 
w nowoczesnym i jednocześnie orientalnym stylu. Już z zewnątrz 
czerwone wejście z lampionem sygnalizuje, że mamy do czynienia 
z kuchnią azjatycką, ale wnętrze zaskakuje  stylowymi, chińskimi 
dodatkami takimi jak stara komoda, lustro czy kusza na ścianie. 

Restauracja Monte Verdi Ristorante Pizzeria

Ristorante Pizzeria Monte Verdi to oaza spokoju, stylowe i kameralne 
miejsce. Właściciele kierując się mottem „my gotujemy, wy jecie 
i świat staje się lepszy”, od ponad 12 lat serwują Gdynianom smaczne 
i zdrowe jedzeniem opartym na naturalnych składnikach. Na początku 
była to tylko pizza, ale wraz z upływem lat menu rozwinęło się 
i obecnie królują w nim  dania kuchni włoskiej i śródziemnomorskiej. 

ul. Wybickiego 3 (boczna od Świętojańskiej obok Pomnika Harcerzy)           
tel. 58 661 26 46        niedz.-czw. 12:00-22:00, pt.-sob. 12:00-24:00           
Rodzaj kuchni: włoska, pizza, rybna  
Specjalność kuchni: roladki z piersi kurczaka z mozzarellą, pikantna zupa 
śródziemnomorska

ul. Śląska 27         tel. 58 661 29 77, fax 58 661 29 71        pon.-sob. 12:00-22:00
niedz. 12:00-21:00         Rodzaj kuchni: chińska, azjatycka            
Specjalność kuchni: polędwica w sosie ostrygowym, kaczka na chrupko, 
krewetki po syczuańsku, wołowina w sosie ostrygowym 



ul. Abrahama 10         tel. 505 456 521        pon.-pt. 11:00-19:00, sob. 12:00-17:00           
Rodzaj kuchni: naleśniki, sałatki         Specjalność kuchni: ognisty naleśnik 
meksykański, naleśnik kresowy 

Naleśnikarnia Cuda Wianki

Cuda Wianki to przeuroczy, mały lokalik zachęcający do zdrowego 
i lekkiego jedzenia, idealny i dla rodzin z dziećmi, i dla zapracowanych 
gdynian w porze lunchu. Sztandarowym daniem są tutaj naleśniki 
w przeróżnych odmianach, podawane zarówno na słodko – pyszne 
z czekoladą, bananami i orzechami laskowymi, jak i cieszący się wielką 
popularnością naleśnik z serem i szpinakiem w sosie ziołowym.

Restauracja Moshi Moshi Sushi

Moshi Moshi Sushi w wolnym tłumaczeniu znaczy „halo, halo, 
tu sushi”. Lokal oferuje bogaty wybór tego japońskiego przysmaku, 
od najprostszego, jednoskładnikowego Rosomaki, poprzez Temaki 
w kształcie rożków po wypełnione wieloma składnikami łódki 
Gunkan. Dużą popularnością cieszy się specjalność zakładu moshi 
moshi grill roll oraz Sashimi, czyli surowe ryby i owoce morza. 
Zgodnie ze starą, japońską etykietą sushi należy jeść wyłącznie 
rękoma lub pałeczkami, co niewtajemniczonym może sprawiać 
pewien problem. 

ul. Waszyngtona 21      tel. 58 620 11 11       pon.-czw. 12:00-22:00,
pt.-sob. 12:00- 3:00, niedz.:12:00-22:00        Rodzaj kuchni: sushi, japońska       
Specjalność kuchni: moshi moshi grill roll, sashimi, rainbow temaki, ebiten 
futomaki



ul. Świętojańska 105        tel. 505 146 521         pon.-sob. 10:00-21:00 
niedz. 11:00-20:00         Rodzaj kuchni: naleśniki        Specjalność kuchni: 
kurczakowe spaghetti, król w lesie; do wyboru trzy ciasta: wytrawne,
pełnoziarniste, bezglutenowe, dania bezglutenowe 

Naleśnikarnia Piqniq

W naleśnikarni Piqniq królują naleśniki, jednak to nie jedyne 
danie, którego możemy skosztować. W ofercie znajdziemy 
również zupy, sałatki oraz spaghetti. Niemniej jednak, 
szczególnie warto spróbować specjałów restauracji o rzadko 
spotykanych smakach. Piqniq proponuje naleśnika 
„Murzyn” na cieście kakaowym, „Makowca” na cieście
makowym, oraz „Rafaello”. Atrakcją restauracji są również naleśniki
dla dzieci z wypalanymi niespodziankami. 

Restauracja  Panorama
Położona na szczycie Kamiennej Góry Panorama może poszczycić 
się jednym z najpiękniejszych widoków w całej Gdyni. Z okien 
i licznych tarasów urządzonej ze smakiem restauracji można podziwiać 
marinę i morski horyzont, delektując się jednocześnie wykwintnym 
posiłkiem. Panorama specjalizuje się w kuchni międzynarodowej, 
w menu zwraca uwagę zwłaszcza bogaty wybór dań 
śródziemnomorskich. Wielbicielom ryb szef kuchni poleca polędwicę 
z dorsza na salsie z pomidorów i małży, podawaną w towarzystwie 
risotto z pęczaku i ratatouille o smaku ziołowego pesto.

ul. Mickiewicza 1/3 (Kamienna Góra)         tel. 605 115 533           
pon.-śr. 11:00-22:00, czw.-niedz. 11:00-23:00         Rodzaj kuchni: 
śródziemnomorska / międzynarodowa        Specjalność kuchni: pikantna 
zupa rybna z krewetkami i trawą cytrynową, pieczona pierś z kaczki 
berberyjskiej w sosie żurawinowo - winnym



ul. Abrahama 41             
tel. 570 282 282             
pon.-niedz. 12:00-23:00          
Rodzaj kuchni: owoce morza, ryby, czerwone mięsa         
Specjalność kuchni: homar oraz Tomahawk

Restauracja Pueblo
Jeśli komuś brakuje słońca i pozytywnej energii, powinien odwiedzić 
gdyńskie Pueblo. To jedna z najbardziej kolorowych i najweselszych 
restauracji, wypełniona gorącymi dźwiękami muzyki latino, o scenerii 
rodem z małego meksykańskiego miasteczka. Specjalnością Pueblo 
są potrawy z gorącego Meksyku oraz Teksasu, a nad zachowaniem ich 
oryginalnego smaku czuwa szef kuchni, Rico. Kuchnia meksykańska 
opiera się głównie na mięsie, kukurydzy, fasoli i przyprawach takich jak  
chilli i papryczka jalapeno, która jest tak ostra, że przy krojeniu może 
podrażniać skórę.

Restauracja Pieterwas Krew i Woda

Krew i Woda położona jest w centrum Gdyni przy ul. Abrahama 41. 
Właścicielem i szefem kuchni jest profesjonalista z ogromnym 
doświadczeniem - Mariusz Pieterwas. Lokal charakteryzuje elegancki 
wystrój i swobodna atmosfera. W menu znajdziemy potrawy z ryb, 
owoców morza i nie tylko. Restauracja specjalizuje się w daniach z 
czerwonego mięsa oraz rybach i owocach morza.

ul. Abrahama 56 (wejście od Władysława IV)       tel. 58 621 60 07 
fax: 58 621 60 07         pon.-niedz. 12:00-23:00         Rodzaj kuchni: 
meksykańska, teksańska       Specjalność kuchni: our Pueblo taco fajitas – 
marynowane mięso z papryką i cebulą oraz salsą, musem z avocado i tortillą



Restauracja Serio

W tej restauracji możemy liczyć na pyszną pizzę - Serio! To nowe
miejsce na kulinarnej mapie Gdyni, zdążyło już przypaść do gustu
mieszkańcom. Nowoczesne wnętrze, świeże produkty, czekają 
w tym miejscu na każdego.

Restauracja Santorini

Santorini to restauracja, jakby żywcem przeniesiona ze słonecznej 
Grecji w sam środek Gdyni. Santorini, położone w zacisznym 
podwórku, to oaza spokoju w wielkim mieście, idealna 
na romantyczną kolację lub rodzinny obiad. Zielony,  zadbany
ogródek z drewnianymi stołami zachęca wręcz do odwiedzin 
restauracji z pociechami lub czworonożnymi pupilami. Kuchnia 
bazuje głównie na tradycyjnych przepisach i oryginalnych, greckich 
produktach.  

ul. Świętojańska 61           tel. 58 661 93 99         pon.-niedz. 12:00-22:00 
Rodzaj kuchni: grecka        Specjalność kuchni: jagnięcina z masłem 
miętowym, udziec jagnięcy, smażone pierścienie kalmarów,
żeberka jagnięce z grilla

ul. 3 Maja 21            
tel. 534 588 388           
pon.-niedz. 12:00-24:00          
Rodzaj kuchni: pizza neapolitańska, domowe makarony
Specjalność kuchni: tortellini di Zucca, Pizza Salsiccia



Restauracja Strefa Kuchnie Świata 
(Hotel Nadmorski)

Strefa Kuchnie Świata położona jest w Hotelu Nadmorskim, niedaleko 
plaży, bulwaru i Polanki Redłowskiej. Strefa Kuchnie Świata serdecznie 
wita rodziny z dziećmi, dla których przygotowano specjalne menu 
i kącik zabawowy. Restauracja, jak sama nazwa wskazuje, oferuje 
kuchnię międzynarodową z różnych stron świata, więc każdy 
z pewnością znajdzie potrawę dostosowaną do swojego gustu.

Restauracja Smok (A-Dong)
A-Dong to mały, sympatyczny lokal nieopodal Urzędu Miasta Gdyni 
specjalizujący się w  bardzo popularnych w Polsce kuchni chińskiej 
i wietnamskiej. Wietnamscy kucharze przygotowują w woku 
– głębokim naczyniu przypominającym patelnię służącym 
do szybkiego przyrządzania potraw na ogniu – przeróżne 
dania orientalne.  W bogatym menu dostępne są potrawy 
przygotowywane według oryginalnych chińskich i wietnamskich 
przepisów, jak na przykład kurczak w 5 smakach czy wieprzowina 
z patelni, ale wielbiciele rodzimych smaków znajdą też wariację 
na temat kuchni polskiej, czyli golonkę A-Dong. 

al. Marszałka Piłsudskiego 36-38        tel. 58 661 68 70       
pon.-niedz. 11:00- 20:00           
Rodzaj kuchni: wietnamska, chińska       Specjalność kuchni: kaczka 
A-Dong, wieprzowina z patelni, kurczak w 5 smakach,
kurczak pikantny na miodzie 

ul. Ejsmonda 2         tel. 58 699 33 33 fax 58 699 72 72            
pon.- niedz. 9:00 do ostatniego gości        Rodzaj kuchni: międzynarodowa             
Specjalność kuchni: cytrynowe fusilli z owocami morza, chilli i bazylią, pierś 
kacza z whisky z sosem miodowo-limonkowym. Pieczona kaczka z zielonym 
jabłkiem, polędwica z dorsza z pasternakiem



Restauracja Sztuczka

Sztuczka to nowoczesna gdyńska restauracja z klubowym klimatem 
położona w centrum miasta, a jednocześnie z dala od ulicznego 
zgiełku. Dlaczego akurat nazwa Sztuczka? Otóż właściciel restauracji, 
a jednocześnie szef kuchni, demonstruje gościom różne kulinarne 
sztuczki, zaskakuje smakami i formą serwowanych potraw. Sztuczka 
to jedyna restauracja w Gdyni specjalizująca się w kuchni autorskiej 
z elementami kuchni molekularnej, wykorzystującej wiedzę 
naukową na temat gotowania. 

Restauracja Śródmieście

Mała i klimatyczna restauracja położona w zacisznej uliczce 
w centrum miasta. Idealna  dla wielbicieli miejskich klimatów, którzy 
od wczesnego rana do późnej nocy znajdą tu nieformalną atmosferę, 
smaczne jedzenie w przystępnych cenach przygotowywane w duchu 
slow food, domowe nalewki i dobrą muzykę. Można tu wpaść 
na aromatyczną kawę, własnoręcznie robione burgery w różnych 
wariacjach, które są absolutnym przebojem Śródmieścia, oryginalny 
hummus i sałatki.

ul. Abrahama 40 (wejście od ul.Władysława IV)        tel. 58 622 24 94             
pon.-czw. 12:00-21:00, pt. 12:00-22:00, sob. 13:00-22:00, niedz. 13:00-20:00          
Rodzaj kuchni: autorska        Specjalność kuchni:  menu degustacyjne

ul. Mściwoja 9/1         tel. 600 488 761           niedz.-czw. 11:00-24:00, 
pt.-sob. 11:00-2:00          Rodzaj kuchni: amerykańska / burgery 
Specjalność kuchni: burger klasyczny, burger z serem halloumi, burger 
meksykański



Restauracja Taj Mahal

Taj Mahal to pierwsza w Trójmieście indyjska restauracja. Właściciel, 
Hindus z Delhi pragnie przybliżyć Gdynianom oryginalną, 
pachnącą masalę - egzotyczną mieszankę przypraw kuchni 
północnoindyjskiej, która od wielu lat święci triumfy na całym 
świecie. Kucharze rodem z dalekich Indii przygotują zarówno mięsne 
specjały, takie jak roghan josh – delikatna baranina czy Chicken 
Tikka Masala, jak i Palak Paneer, czyli wegetariański przysmak
– szpinak z indyjskim serem. 

Restauracja Tako

Tako to przyjazne i klimatyczne miejsce, w którym można skosztować 
przysmaków kuchni meksykańskiej. W karcie znajdziemy burrito, tacos, 
quesadillas. W Tako można także zjeść zupę kukurydzianą lub pikantna 
zupę z pomidorów.

ul. Abrahama 86 (wejście od Władysława IV)       tel. 58 664 92 11, 
fax 58 668 33 93        pon.-niedz. 12:00-22:00          Rodzaj kuchni: indyjska               
Specjalność kuchni:  Roghan Josh - kawałki baraniny w przyprawach curry

ul. Świętojańska 21            
tel. 504 642 737         
niedz.-czw. 12:00-24:00, pt.-sob. 12:00-1:00        
Rodzaj kuchni: meksykańska, fusion mexico
Specjalność kuchni: empanadas, zupa corn and popcorn 



Restauracja Tawerna

W gdyńskiej Tawernie, zwanej też Zieloną Tawerną, świetnie odnajdą 
się miłośnicy morskich klimatów. Stylizowany na pokład starego
statku lokal oferuje szeroki wybór przysmaków kuchni morskiej. 
Największą popularnością wśród stałych bywalców cieszą się 
świeży dorsz i ryba atlantycka. W każdy poniedziałek Tawerna 
zaprasza na wieczór z szantami „10 w skali Beauforta”, 
w czasie którego możemy posłuchać i pośpiewać najbardziej znane 
pieśni żeglarskie. 

Restauracja Tłusta Kaczka

Tłusta Kaczka to wyjątkowa restauracja w Gdyni oferująca kuchnię 
polską. Szef kuchni - Tomasz Mrozik, pasjonat kulinarny wraz 
z zespołem, wydobywają z polskiej kuchni to, co najszlachetniejsze 
i najlepsze. Zapachem świeżo wypiekanego chleba, aromatem 
dawno zapomnianych ziół, czy wyśmienitymi deserami, zachwycą 
niejednego wymagającego podróżnika kulinarnego. Ogień z kominka, 
aromat pieczonej dziczyzny, nalewki, konfitury, zioła oraz marynaty to 
kompozycja smaków i zapachów, które już na Ciebie czekają.

al. Jana Pawła II 11 (przy klubie Pokład)      tel. 58 660 34 31, fax 58 620 43 13             
non stop, 24h          Rodzaj kuchni: polska, rybna               
Specjalność kuchni:  halibut, pierogi 

ul. Spółdzielcza 2         tel. 58 580 08 08          pon.-niedz. 13:00-22:00        
Rodzaj kuchni: polska 
Specjalność kuchni: kaczka pieczona z jabłkiem



Restauracja Tokyo Sushi  

Tokyo Sushi to punkt obowiązkowy na kulinarnej mapie Gdyni 
dla wszystkich wielbicieli kuchni azjatyckiej. Wybór różnych 
gatunków sushi jest tu imponujący i każdy znajdzie coś dla siebie, 
zarówno goście dopiero zaczynający przygodę z japońską kuchnią, 
jak i wyrobieni smakosze. Dużym plusem restauracji jest jej 
nowoczesny, dopracowany wystrój. 

Restauracja Tom’s Diner
Tom’s Diner to rodzinna restauracja oferująca dania kuchni 
amerykańskiej w najlepszym wydaniu, udowadniając tym samym, 
że kuchnia rodem z USA to nie tylko fast foody. Tutaj hamburgery 
przygotowywane są z taką samą pieczołowitością jak wykwintne 
Barbeque Ribbs czy Louisiana Wings. W Tom’s Diner świetnie będą się 
czuć również rodziny z małymi dziećmi, dla których przygotowana 
została oddzielna strefa.

ul. Mściwoja 9        tel. 58 669 60 80         pon.-pt. 11:00-22:00, 
sob.-niedz. 12:00-22:00         Rodzaj kuchni: japońska, azjatycka       
Specjalność kuchni: zupa ramen z wołowiną, sushi maki z pieca

ul. Świętojańska 47         tel. 58 380 09 11        pon.-czw. 12:00-22:00,
pt.-sob. 12:00-23:00, niedz. 12:00-22:00         Rodzaj kuchni: amerykańska             
Specjalność kuchni: Buffalo Wings - skrzydełka podawane z dipem 
serowym, świeżymi, chrupiącymi warzywami oraz ostrym sosem według 
autorskiej receptury, Barbeque Ribbs - grillowane żeberka wieprzowe 
w oryginalnym sosie barbeque, podawane z frytkami  lub pieczonym 
ziemniakiem i sałatką Coleslaw



Restauracja Trafik Jedzenie & Przyjaciele

Trafik Jedzenie & Przyjaciele to miejsce dla wszystkich lubiących 
życie w mieście, to nowoczesna restauracja idealnie 
wpisująca się w wielkomiejski klimat. Restauracja specjalizuje 
się w coraz popularniejszej w Polsce kuchni fusion, 
polegającej na umiejętnym łączeniu elementów kuchni 
z różnych stron świata. W menu można znaleźć m.in. ryby, owoce
morza, makarony i sałaty. Wielką popularnością cieszą się zwłaszcza
desery, a wśród nich mająca swoich zagorzałych wielbicieli malina 
z miętą, biszkoptami i musem mascarpone. 

Restauracja Trattoria La Fortuna

W samym centrum Gdyni Trattoria La Fortuna oferuje klimat 
oryginalnej trattorii rodem z małego, włoskiego miasteczka. 
Restauracja specjalizuje się wyłącznie w potrawach ze słonecznej Italii, 
gdyż jak twierdzi właścicielka – wielbicielka kuchni włoskiej, jest ona 
niewyczerpanym źródłem kulinarnych inspiracji. W bogatym menu 
można znaleźć duży wybór past, mięs w tradycyjnych, włoskich sosach, 
ryb i deserów, a w weekendy dostępne są świeże mule. 

ul. Mściwoja 9        tel. 58 669 60 80         pon.-pt. 11:00-22:00, 
sob.-niedz. 12:00-22:00         Rodzaj kuchni: japońska, azjatycka       
Specjalność kuchni: zupa ramen z wołowiną, sushi maki z pieca

Skwer Kościuszki 10         tel. 58 620 79 25        pon.-pt. 9:00-22:00, 
sob. 9:00-23:00, niedz. 12:00-20:00        Rodzaj kuchni: fusion, rybna autorska               
Specjalność kuchni:  burger Trafik, marynowane w winie krewetki z patelni 

ul. Armii Krajowej 9        tel. 58 661 26 66          pon.-niedz. 12:00-23:00         
Rodzaj kuchni: włoska        Specjalność kuchni: grillowana polędwica 
wołowa z sosem gorgonzola, świeże mule w sosie winno – maślanym, 
tortellini z nadzieniem borowikowym i serem ricotta w sosie śmietanowym,
grillowane polędwiczki w sosie kurkowym, łosoś z grilla z sosem Pesto 



Restauracja Trio

Restauracja Trio to idealne miejsce zarówno na szybki lunch 
wzmacniający nadwątlone pracą siły, jak i rodzinny obiad 
z pociechami czy wieczorne spotkanie  w gronie przyjaciół. 
Specjalnością restauracji jest doborowe trio, czyli kuchnia polska, 
europejska i światowa. Menu zaskakuje bogactwem oferowanych 
potraw. Przebojem Trio jest fettucine z łososiem i szpinakiem, sola 
w sezamie oraz pizza, natomiast miłośnicy egzotycznych smaków 
mogą tutaj zamówić stek ze strusia.  

Restauracja Vinegre di Rucola (Muzeum Marynarki 
Wojennej)

Vinegre di Rucola, położona tuż przy plaży, na ostatnim piętrze 
Muzeum Marynarki Wojennej, może się poszczycić pięknym 
widokiem na morze i pobliską marinę oraz letnią strefą 
z zachęcającymi do relaksu hamakami. Restauracja specjalizuje się 
w kuchni śródziemnomorskiej, a w menu pyszne hiszpańskie tapas 
(przekąski) sąsiadują z włoskimi pastami, owocami morza, grecką 
musaką czy bliskowschodnim humusem. Na wielbicieli czeka pizza 
na bardzo cienkim cieście według tradycyjnej, sycylijskiej receptury.

ul. Starowiejska 29-35        tel. 58 621 81 25        pon.-sob. 11:00-22:00,
niedz. 12:00-22:00          Rodzaj kuchni: polska, europejska       
Specjalność kuchni: stek ze strusia, krwawa corrida, sałatka trio

ul. Zawiszy Czarnego 1b          
tel. 798 080 798        pon.-niedz. 11:00-22:00          Rodzaj kuchni: 
śródziemnomorska        Specjalność kuchni: krewety mango, pizza Vinegre, 
wołowina seczuańska, kaczka pijana w porto 



Restauracja Viva la Pizza

W Viva la Pizza można zjeść prawdziwą włoską pizzę z pieca 
opalanego drewnem. Wsród dań Salsiccia e Broccoli - prawdziwe 
smaki Neapolu na delikatnie chrupiącym, dojrzewającym minimum 
60 godzin cieście, pieczonym w temperaturze 480 stopni przez 
90 sekund! Można też zamówić panini wypiekane na miejscu, 
podawane w kilku połączeniach smaków, np. z grillowaną włoską 
kiełbasą i Friarelli (włoska odmiana brokułów) czy też z salami, 
mozzarellą, rukolą, sałatą i smażoną papryką. 

Restauracja W Ogrodach

Restauracja W Ogrodach to prawdziwa zielona oaza spokoju. 
Od kilku lat restauracja ma wielu wielbicieli wśród gdynian i nie 
tylko. Lokal doceniły gwiazdy polskiego ekranu i osoby publiczne, 
o czym świadczą wpisy w złotej księdze gości. W Ogrodach promuje 
się kuchnię polską, opartą na świeżych, naturalnych składnikach 
i starannym przygotowaniu, tak „po domowemu”. Menu nie 
jest zbyt rozbudowane, ale starannie przemyślane i zmienia się 
zgodnie z porami roku, w zależności od dostępności produktów.

ul. Świętojańska 49         tel. 609 988 991         pon.-czw. 12:00-23:00,
piąt.-sob. 12:00-00:00, niedz. 12:00-22:00        Rodzaj kuchni: włoska               
Specjalność kuchni:  pizza 3 lingue, broccolie salsiccia
 

ul. Władysława IV 49A        tel. 58 781 53 77       pon.-niedz. 11:00-22:00      
Rodzaj kuchni: polska, rybna        Specjalność kuchni: stek z polędwicy 
w kolorowym pieprzu, sola w migdałach, zrazy cielęce w sosie gorgonzola, 
kaczka pieczona w sosie śliwkowym , sandacz w sosie chrzanowym 



Nazwa         Adres         Kuchnia - rodzaj         Danie - specjalność

1 A Modo Mio Władysława IV 11  włoska pizza parma, carpaccio di salmone

2 Aleja 40 Marszałka Piłsudskiego 40 polska/międzynarodowa kasza jaglana na słono: z rzodkiewką, szczypiorkiem, papryką i twarożkiem

3 Biały Królik Folwarczna 2 polska śledź bałtycki po rybacku

4 Blick Jana z Kolna 6 polska pieczony schab w sosie kaparowym z ziemniakami gratin i brukselką

5 Bliżej Plac Kaszubski 1A międzynarodowa/polska/fusion/
autorska gryczanki - bezglutenowe placki gryczane podane z dipem ziołowym

6 Cafeart U Muzyk’uff Derdowskiego 9-11 autorska tarta z kozim serem, domowy sernik  

7 Calipso Św. Piotra 8 włoska/europejska  udko z gęsi confit - podane na sosie jeżynowym z rozmarynem

8 Chwila Moment
(Gdynia InfoBox) Świętojańska 30  piekarnia/grill mięsa i owoce morza z grilla na patyku 

9 Coco Café Club 
& Restaurant Waszyngtona 21 tajska/fusion/międzynarodowa  tom yam gai - tajska zupa z mlekiem kokosowym

Restauracja Winestone (Hotel Mercure)

Kuchnia zaskakuje kreatywnością i otwartością na nowe trendy. 
Rybne menu z silnymi akcentami bałtyckimi to świadomie 
budowany wyróżnik restauracji położonej sto metrów od morza.

ul. Armii Krajowej 22         tel. 58 663 30 40         pon.-niedz. 10:00-1:00            
Rodzaj kuchni: międzynarodowa, rybna, polska        
Specjalność kuchni: filet z halibuta z salsą warzywną, polędwiczki 
z grillowaną cukinią i bakłażanem 



Nazwa         Adres         Kuchnia - rodzaj         Danie - specjalność

1 A Modo Mio Władysława IV 11  włoska pizza parma, carpaccio di salmone

2 Aleja 40 Marszałka Piłsudskiego 40 polska/międzynarodowa kasza jaglana na słono: z rzodkiewką, szczypiorkiem, papryką i twarożkiem

3 Biały Królik Folwarczna 2 polska śledź bałtycki po rybacku

4 Blick Jana z Kolna 6 polska pieczony schab w sosie kaparowym z ziemniakami gratin i brukselką

5 Bliżej Plac Kaszubski 1A międzynarodowa/polska/fusion/
autorska gryczanki - bezglutenowe placki gryczane podane z dipem ziołowym

6 Cafeart U Muzyk’uff Derdowskiego 9-11 autorska tarta z kozim serem, domowy sernik  

7 Calipso Św. Piotra 8 włoska/europejska  udko z gęsi confit - podane na sosie jeżynowym z rozmarynem

8 Chwila Moment
(Gdynia InfoBox) Świętojańska 30  piekarnia/grill mięsa i owoce morza z grilla na patyku 

9 Coco Café Club 
& Restaurant Waszyngtona 21 tajska/fusion/międzynarodowa  tom yam gai - tajska zupa z mlekiem kokosowym

10 Cozzi Władysława IV 49f włoska/śródziemnomorska  grillowana pierś z kurczaka z suszonymi pomidorami 

11 Da Vinci Świętojańska 15 włoska  polędwica wołowa w sosie z zielonego pieprzu

12 Dalmacija Świętojańska 51 chorwacka hajducki cevap, janjece kobasice, zupa gulaszowa

13 Del Mar Bulwar Szwedzki  międzynarodowa/rybna śledź w chilli, panierowane fileciki z kerguleny z sosem ziołowym

14 El Greco Marszałka Piłsudskiego 1 grecka grillowana ośmiornica, mousaka

15 eM-Be Świętojańska 49 europejska rosół domowy z pasztecikiem, polędwiczka wieprzowa w sosie miodowym

16 Eureka Zwycięstwa 96/98 autorska/międzynarodowa łosoś w sosie kaparowym, roladki drobiowe fetą i suszonymi pomidorami

17 F.Minga Bulwar Nadmorski fusion/międzynarodowa zupa rybna z kawałkami łososia i dorsza

18 Gård (Courtyard Marriott) Waszyngtona 19 skandynawska/polska tost skagen, midbells 

19 Gdynianka Świętojańska 65 pizza pizza szynkowa

20 Good Morning Vietnam Świętojańska 83a azjatycka/wietnamska zupa hanoi pho, bun cha, bac carry 

21 Jedz Pij Tańcz Jana Pawła II 9 włoska włoska pizza wyrabiana według oryginalnej włoskiej receptury

22 Kapitalna Pułaskiego 6 polska kotlet schabowy XXL

23 Kapitan Cook Jana Pawła II 2 polska/rybna półmisek darów morza, ośmiornice królewskie w warzywach

24 Karczma Gdyńska Starowiejska 54 polska gęś z pieca z czerwoną kapustą na ciepło

25 Kotwica Bulwar Nadmorski 40/1 polska placek po cygańsku, szaszłyk z karkówki

26 Kulinarne Safari Abrahama 20 polska  baranina podana z kluskami francuskimi i buraczkami

27 La Vita Abrahama 80-86 włoska filetto toscana, kalmary w sosie czosnkowym

28 Lawenda Cafe Starowiejska 11 śródziemnomorska bagietka z serem brie i gruszką, grillowana wołowina na sałacie z rukoli

29 Malika Świętojańska 69 
śródziemnomorska/
dania maghrebu   
(Afryka Północna)

tajine, dania z grilla, couscous

30 Mała Ukraina Świętojańska 66 ukraińska pielmieni oraz barszcz ukraiński

31 Mariaszek Spółdzielcza 1  polska/śródziemnomorska orkiszowe pierożki z mięsem kaczki z sosem z leśnych grzybów

32 Mondo di Vinegre 
(Muzeum Emigracji) Polska 1 rybna polędwica z dorsza w cieście francuskim z pieczonym bakłażanem 

na vinegrecie

33 Monte Verdi Ristorante 
Pizzeria Wybickiego 3 włoska/pizza/rybna sola na szpinaku, roladki z piersi kurczaka z mozzarellą, pikantna zupa 

śródziemnomorska
34 Moon Śląska 27  chińska/azjatycka  polędwica w sosie ostrygowym, kaczka na chrupko

35 Moshi Moshi Sushi Waszyngtona 21 sushi/japońska  moshi moshi grill roll, sashimi, rainbow temaki

ul. Armii Krajowej 22         tel. 58 663 30 40         pon.-niedz. 10:00-1:00            
Rodzaj kuchni: międzynarodowa, rybna, polska        
Specjalność kuchni: filet z halibuta z salsą warzywną, polędwiczki 
z grillowaną cukinią i bakłażanem 



Nazwa         Adres         Kuchnia - rodzaj         Danie - specjalność

56
Vinegre di Rucola 
(Muzeum Marynarki 
Wojennej)

Zawiszy Czarnego 1b śródziemnomorska krewety mango, pizza vinegre, wołowina seczuańska

57 Viva la Pizza Świętojańska 49  włoska  pizza 3 lingue, broccolie salsiccia

58 W ogrodach Władysława IV 49a polska/rybna  stek z polędwicy w kolorowym pieprzu, sola w migdałach

59 Winestone (Hotel 
Mercure) Armii Krajowej 22 międzynarodowa filet z halibuta z salsą warzywną, polędwiczki z grillowaną cukinią 

i bakłażanem 

36 Naleśnikarnia Cuda Wianki Abrahama 10 naleśniki ognisty naleśnik, meksykański naleśnik, naleśnik kresowy 

37 Naleśnikarnia Piqniq Świętojańska 105 naleśniki do wyboru trzy ciasta: wytrawne, pełnoziarniste, bezglutenowe

38 Panorama Mickiewicza 1/3 śródziemnomorska/ 
międzynarodowa pikantna zupa rybna z krewetkami i trawą cytrynową

39 Pieterwas Krew i Woda Abrahama 41  rybna/owoce morze homar oraz tomahawk, czerwone mięsa

40 Pueblo Abrahama 56 meksykańska/teksańska  our pueblo taco fajitas – marynowane mięso z papryką i cebulą oraz salsą, 
musem z avocado i tortillą

41 Santorini Świętojańska 61 grecka jagnięcina z masłem miętowym, udziec jagnięcy, smażone pierścienie 
kalmarów

42 Serio 3 Maja 21 pizza/domowe makarony pizza neapolitańska, domowe makarony

43 Smok (A-dong) Marszałka Piłsudskiego 36-38 wietnamska/chińska  kaczka a-dong, wieprzowina z patelni, kurczak w 5 smakach

44 Strefa Kuchnie Świata 
(Hotel Nadmorski) Ejsmonda 2 międzynarodowa  cytrynowe fusilli z owocami morza, chilli i bazylią

45 Sztuczka Abrahama 40 autorska  menu degustacyjne

46 Śródmieście Mściwoja 9/1 amerykańska/burgery burger z serem halloumi, burger meksykański

47 Taj Mahal Abrahama 86 indyjska  roghan josh- kawałki baraniny w przyprawach curry

48 Tako Świętojańska 21  meksykańska  empanadas, zupa corn and popcorn 

49 Tawerna Jana Pawła II 11 polska/rybna  halibut, pierogi 

50 Tłusta Kaczka Spółdzielcza 2 polska kaczka pieczona z jabłkiem 

51 Tokyo Sushi Mściwoja 9 japońska/azjatycka  zupa ramen z wołowiną, sushi maki z pieca

52 Tom’s Diner Świętojańska 47 amerykańska buffalo wings, barbeque ribbs 

53 Trafik 
Jedzenie & Przyjaciele Skwer Kościuszki 10  fusion/autorska burger Trafik, marynowane w winie krewetki z patelni 

54 Trattoria La Fortuna Armii Krajowej 9 włoska grillowana polędwica wołowa z sosem gorgonzola



              Polecamy także:

Nazwa         Adres         Kuchnia - rodzaj         Opis

60 Baranola Burger Świętojańska 128 burgery
Baranola Burger to burgery najwyższej jakości przygotowywane na Twoich 
oczach, 180 g najlepszej wołowiny, bułki pszenne lub żytnie, wyśmienite 
dodatki.

61 Bar Mleczny „Słoneczny” Abrahama 60 polska 

Bar Mleczny Słoneczny istnieje od 1956 roku. Jest wizytówką miasta. 
Od lat cieszy się uznaniem, goszczą w nim turyści oraz wiele pokoleń 
mieszkańców i mieszkanek Gdyni. Możemy zjeść tu prawdziwe domowe 
posiłki.

62 Bistro Luna Władysława IV 48 kuchnia domowa
Bistro Luna to klimat prawdziwego bistro w scenerii Gdyni. Odchodząc 
od nudy i monotonii postanowiliśmy stworzyć miejsce inne niż wszystkie, 
w którym po prostu chce się bywać. 

63 Café  Bistro Mondo 
(Muzeum Emigracji) Polska 1 kuchnia śródziemnomorska

W Cafe Bistro Mondo serwowane są przepyszne śniadania i lunche – 
codziennie możemy dostać świeże produkty, w tym sałaty, kanapki, zupy, 
domowe ciasta i desery oraz świeżo wyciskane soki.

64 Kwadrans Skwer Kościuszki 20 kuchnia domowa 

Bistro Kwadrans specjalizuje się w daniach kuchni polskiej, staropolskiej 
i regionalnej. Serwowane w lokalu potrawy to tradycyjne polskie specjały, 
przyrządzane przez doświadczonych kucharzy i według oryginalnych 
receptur.

65 Pierogarnia Trajtek Świętojańska 23 pierogi Olbrzymie pierogi z przeróżnym nadzieniem. Inspiracja kuchni to kuchnia 
tatarska. Nazwy pierogów nawiązują do naszych gdyńskich ulic.

66 Pizzeria Anker Marszałka Piłsudskiego 50 pizza Anker charakteryzuje się morskim wystrojem. Słynie z pizzy, choć można tu 
zjeść również domowy obiad. 

Nazwa         Adres         Kuchnia - rodzaj         Danie - specjalność

56
Vinegre di Rucola 
(Muzeum Marynarki 
Wojennej)

Zawiszy Czarnego 1b śródziemnomorska krewety mango, pizza vinegre, wołowina seczuańska

57 Viva la Pizza Świętojańska 49  włoska  pizza 3 lingue, broccolie salsiccia

58 W ogrodach Władysława IV 49a polska/rybna  stek z polędwicy w kolorowym pieprzu, sola w migdałach

59 Winestone (Hotel 
Mercure) Armii Krajowej 22 międzynarodowa filet z halibuta z salsą warzywną, polędwiczki z grillowaną cukinią 

i bakłażanem 

36 Naleśnikarnia Cuda Wianki Abrahama 10 naleśniki ognisty naleśnik, meksykański naleśnik, naleśnik kresowy 

37 Naleśnikarnia Piqniq Świętojańska 105 naleśniki do wyboru trzy ciasta: wytrawne, pełnoziarniste, bezglutenowe

38 Panorama Mickiewicza 1/3 śródziemnomorska/ 
międzynarodowa pikantna zupa rybna z krewetkami i trawą cytrynową

39 Pieterwas Krew i Woda Abrahama 41  rybna/owoce morze homar oraz tomahawk, czerwone mięsa

40 Pueblo Abrahama 56 meksykańska/teksańska  our pueblo taco fajitas – marynowane mięso z papryką i cebulą oraz salsą, 
musem z avocado i tortillą

41 Santorini Świętojańska 61 grecka jagnięcina z masłem miętowym, udziec jagnięcy, smażone pierścienie 
kalmarów

42 Serio 3 Maja 21 pizza/domowe makarony pizza neapolitańska, domowe makarony

43 Smok (A-dong) Marszałka Piłsudskiego 36-38 wietnamska/chińska  kaczka a-dong, wieprzowina z patelni, kurczak w 5 smakach

44 Strefa Kuchnie Świata 
(Hotel Nadmorski) Ejsmonda 2 międzynarodowa  cytrynowe fusilli z owocami morza, chilli i bazylią

45 Sztuczka Abrahama 40 autorska  menu degustacyjne

46 Śródmieście Mściwoja 9/1 amerykańska/burgery burger z serem halloumi, burger meksykański

47 Taj Mahal Abrahama 86 indyjska  roghan josh- kawałki baraniny w przyprawach curry

48 Tako Świętojańska 21  meksykańska  empanadas, zupa corn and popcorn 

49 Tawerna Jana Pawła II 11 polska/rybna  halibut, pierogi 

50 Tłusta Kaczka Spółdzielcza 2 polska kaczka pieczona z jabłkiem 

51 Tokyo Sushi Mściwoja 9 japońska/azjatycka  zupa ramen z wołowiną, sushi maki z pieca

52 Tom’s Diner Świętojańska 47 amerykańska buffalo wings, barbeque ribbs 

53 Trafik 
Jedzenie & Przyjaciele Skwer Kościuszki 10  fusion/autorska burger Trafik, marynowane w winie krewetki z patelni 

54 Trattoria La Fortuna Armii Krajowej 9 włoska grillowana polędwica wołowa z sosem gorgonzola
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