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Restauracja „Sakura” (kuchnia japońska)

„Sakura” to urokliwe miejsce na Starówce, w murach
XV-wiecznego budynku. Wśród specjalności Szef Kuchni poleca zupę z pasty sojowej, tatara z łososia, krewetki
czy zestawy sushi. Restauracja posiada letni ogródek.
pl. Narutowicza 8 • tel. 24 262 86 60
www.sushisakura.pl

............................

„Saj-gon” (kuchnia orientalna)

18

Kuchnia wietnamska w szerokim asortymencie: zupy, potrawy z mięsa, ryb i wegetariańskie, owoce morza, desery.
ul. Bielska 5 • tel. 24 268 51 40
Nowy Rynek 9 • tel. 24 262 96 31 • www.saj-gon.pl

............................

„Złoty Smok” (kuchnia orientalna)

Kuchnia wietnamska. Duży wybór zup, dań mięsnych,
rybnych i wegetariańskich, owoce morza, desery.
ul. Grodzka 12 • tel. 24 263 04 81

............................

„Restauracja Zamkowa. Dom Pod Trąbami”

19

Restauracja mieści się w średniowiecznych piwnicach
Domu Pod Trąbami, w pobliżu już nieistniejącej bramy
wjazdowej do miasta. Szef Kuchni poleca dania kuchni
staropolskiej, włoskiej i francuskiej. Obiekt leży na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. „Zamkowa” posiada 8 sal od 20 do 120 osób oraz letni ogródek.
ul. Mostowa 1 • tel. 24 262 08 87 • www.zamkowaplock.pl

............................

„Orange Box”

Restauracja mieści się w budynku kina „Przedwiośnie”
i prowadzi sprzedaż pełnego zakresu posiłków: od
śniadań po kolacje, włączając w to alkohole. Do swych
specjalności zalicza m.in. grillowanego kurczaka w sosie teryaki i schab pieczony. Ponadto poleca szeroki
wybór sałatek i owoców morza.
ul. Tumska 5A • tel. 510 255 997 • www.orange-box.pl

29

............................

„Tawerna”

Tawerna mieści się na terenie portu jachtowego Morka.
Oferuje potrawy z ryb i mięsa, naleśniki, sałatki, desery,
drinki. Sala do 60 osób. W sezonie koncerty szantowe.
ul. Rybaki 10 • tel. 785 18 77 11

............................

„Zajazd Rybaki”

„Zajazd Rybaki” jest obiektem zabytkowym o 200-letniej historii, związanej z nieistniejącym mostem drewnianym na prastarym szlaku piastowskim. Zawsze
pełnił funkcję oberży. Lokal specjalizuje się w daniach
kuchni polskiej.
ul. Mostowa 5/7 • tel. 24 264 56 58
www.zajazd-rybaki.plo.pl

............................

Restauracja „Hotel Płock”

Kameralny wystrój i smaczna kuchnia zarówno na
rodzinne jak i biznesowe spotkania. Dominują dania
kuchni polskiej z pieczonym dzikiem na specjalne
zamówienie. Specjalnością restauracji jest kameralny
browar, w którym można spróbować niepasteryzowanego piwa warzonego na wodzie oligoceńskiej, naturalnym chmielu i belgijskim słodzie. Do piwa Szef Kuchni poleca pieczoną golonkę lub kiełbaskę na patyku.
Al. Jachowicza 38 • tel. 24 262 93 93
www.hplock.plocman.pl

............................

Restauracja „Hotel Petrochemia”

............................

„Andorra”
Rodzinna restauracja z tradycjami. Szef Kuchni poleca
m.in. golonkę z kością, pieczeń z wieprzowiny, dania
orientalne i śródziemnomorskie oraz pieczywa i ciasta
własnego wypieku. Wystrój inspirowany pięknem gór
Andorry, a także myślistwem i wędkarstwem, największymi pasjami właścicieli.
ul. Mickiewicza 18 • tel. 24 262 22 93
www.andorraplock.pl

............................

„Eksploracja Śródziemnomorska”

Restauracja oferuje szerokie menu śródziemnomorskich dań obiadowych, makaronów, sałatek i oczywiście pizze. Wystrój nawiązuje do włoskich trattorii. Szeroki wybór owoców morza. Dwa razy w tygodniu Szef
Kuchni gotuje na oczach gości. Przylegający do lokalu
taras pozwala na konsumpcję na świeżym powietrzu.
ul. Łukasiewicza 28 • tel. 24 365 93 95
www.exploracja.com

............................

„Figaro”

Wystrój lokalu, jak i jego klimat to tylko wybrane atuty
restauracji i klubu nocnego „Figaro”. Restauracja proponuje dania polskie i europejskie. Wśród specjalności Szef Kuchni poleca m.in. strogonoff czy pieczarki
w złotej skorupce.
ul. Dworcowa 6 A • tel. 24 264 39 11, 24 264 39 51
www.amore-plock.pl/figaro/

............................

„Piast”

Restauracja z 15-letnimi tradycjami. Dwie sale: główna
z dużymi szklanymi witrynami i 6-osobowymi lożami,
druga kameralna, chętnie wynajmowana na imprezy
okolicznościowe. W menu dominuje tradycyjna polska
kuchnia z własnoręcznie robionymi kluskami i domowymi wypiekami.
Al. Kobylińskiego 14 • tel. 24 263 86 30
www.piast.terazplock.pl

............................

„Oberża pod Strzechą”

„Oberża Pod Strzechą” położona jest przy trasie na Lipno, jej bezpośrednim sąsiadem jest czterogwiazdkowy
hotel „Czardasz”. Restauracja serwuje specjały kuchni
regionalnej, przyprawione magiczną nutą ziół i pilnie
strzeżonymi rodzinnymi recepturami. Specjalnością są
zupy, m.in.: „żurek w chlebku” czy pomidorowa „Babci
Ani” podawana z kluseczkami ręcznie krojonymi.
ul. Dobrzyńska 62C • tel. 24 367 20 46
www.oberzapodstrzecha.pl
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PIZZERIE:

BARY:

ul. Kolegialna 39, tel. 24 262 69 74
ul. Kwiatka 27, tel. 24 262 74 90
www.corner.plock.pl

ul. Nowy Rynek 18, tel. 24 264 78 79

„Corner”

„Corrida”

ul. Kościuszki 3, tel. 24 262 32 26

„Centrum nad Wisłą”
„Express”

„Da Grasso”

„Krokiet”

ul. Walecznych 9A, tel. 24 263 43 87
ul. Wyszogrodzka 5, tel. 24 264 01 01
www.dagrasso.pl

„Domino”
ul. Rembielińskiego 8, tel. 24 268 45 25

„Galaktyka”

ul. Rybaki, tel. 502 024 436 • www.centrumnadwisla.pl

ul. Tysiąclecia 10, tel. 24 262 10 98
ul. 1. Maja 6, tel. 24 366 99 99 • www.krokiet.eu

............................

„Shisha”

ul. Tumska 12, tel. 24 364 90 03

PUBY I KLUBY:

„Alibi”

Al. Jachowicza 19, tel. 24 264 44 22

ul. Królewiecka 12, tel. 506 770 365 • www.alibiplock.pl

„Gemini”

ul. Okrzei 1A, tel. 24 262 60 50 • www.enklava.pl

ul. Grodzka 6, paw. 9, tel. 24 266 47 77

„Grande”

ul. Rembielińskiego 6A, tel. 24 366 60 20
www.pizza-plock.pl

„Killer”

ul. Grodzka 3, tel. 24 268 81 25, 24 268 92 00
www.pizzakiller.pl

„Laguna”
ul. Staromiejska 1, tel. 24 366 69 79

„Mamma Mia”

„Enklava”

„Ekstravaganza”

pl. Narutowicza 1D, tel. 24 264 64 24

„Grota”

ul. Kwiatka 8, tel. 507 138 475

„Grodzki”

ul. Grodzka 2, tel. 24 268 35 79

„Góral”

ul. Królewiecka 12, tel. 501 028 055

„Kino”

ul. Grodzka 6, tel. 24 366 50 05 • www.klub-kino.pl

ul. Grodzka 5, tel. 24 366 11 66
www.pizza-mammamia.pl

„Napoli”
ul. Armii Krajowej 14, tel. 24 266 89 74

„Roma”

ul. Grodzka 13, tel. 24 268 38 60,
ul. Czwartaków 16, tel. 24 366 32 42
www.roma.terazplock.pl

„Tele Pizza”

ul. Nowy Rynek 5, tel. 24 268 71 69
www.telepizza.pl

„Tessa”

ul. Grodzka 4, tel. 24 262 33 31
www.tessa.terazplock.pl

„Lisia Jama”

ul. Kościuszki 2, tel. 24 262 34 51 • www.lisia.oplo.pl

„Rock 69”

pl. Narutowicza 2, tel. 24 268 35 28

„Rodeo”

ul. Królewiecka 12, 24 364 98 18

„12”

ul. Królewiecka 12C, tel. 24 264 12 08

„10,5”

pl. Narutowicza 2, tel. 24 264 72 92

„Stara Browarnia”

pl. Narutowicza 1, tel. 24 264 64 24

„Vegas”

ul. Grodzka 4, tel. 606 984 630 • www.clubvegas.pl

............................ ............................

„Solo Pizza”

ul. Wyszogrodzka 127 (Galeria Handlowa „Mazovia”)
www.solopizza.pl

„Zachęta”/ „Dom Muzyki”
ul. Grodzka 5, tel. 609 716 066

KAWIARNIE I CUKIERNIE:

„Cukiernia Wiedeńska”

ul. Sienkiewicza 32, tel. 24 268 34 57
www.cukierniawiedenska.pl

Kawiarnia Artystyczna „Czarny Kot”
Stary Rynek 25, tel. 661 376 486

„Dolce Cafe”

RESTAURACJE TYPU FAST FOOD:

ul. Kwiatka 23/25, tel. 24 263 04 83
ul. Czwartaków 4, tel. 24 262 78 83
ul. Padlewskiego 4A, tel. 24 262 51 27

„Asia Express” (kuchnia azjatycka)

ul. Wyszogrodzka 144 (Galeria „Wisła”), tel. 24 366 33 484
ul. Wyszogrodzka 127 (Galeria Handlowa „Mazovia”)
tel. 24 367 86 18 • www.asiaexpress.pl

„Hortexim”

ul. Synagogalna 2, tel. 24 365 94 60
ul. Tumska 5, tel. 24

„Express Marche”

„Trittico”

ul. Wyszogrodzka 144 (Galeria „Wisła”)

PŁOCK

ul. Wyszogrodzka 127 (Galeria Handlowa „Mazovia”)
tel. 517 787 976

„Grand Kebab & Grand Cafe”

ul. Wyszogrodzka 127 (Galeria Handlowa „Mazovia”)
tel. 24 367 85 17

„Vis a Vis” (lodziarnia)

Stary Rynek 4, tel. 24 366 58 78

„KFC”

ul. Wyszogrodzka 127, (Galeria Handlowa „Mazovia”)
tel. 24 367 85 61
www.galeria-mazovia.eu
Urząd Miasta Płocka
09-400 Płock, Stary Rynek 1
tel. 24 367 14 81
tel./fax 24 367 14 83
e-mail: promocja@plock.eu
www.plock.eu

„Mc Donald’s”

ul. Piłsudskiego, 2A, tel. 24 267 71 29
ul. Wyszogrodzka 125, tel. 24 267 32 41
www.mcdonalds.pl

„Subway”

ul. Wyszogrodzka 144 (Galeria „Wisła”), tel. 24 363 33 93
www.subway.com

„United Chicken”

............................

„Bugi Sun”

ul. Dobrzyńska 27, tel. 24 268 73 28
ul. Rembielińskiego 3, tel. 24 262 81 16
www.corrida.terazplock.pl

............................

ul. Wyszogrodzka 144 (Galeria „Wisła”)
www.unitedchicken.pl

„Bar Japa”

Stan na lipiec 2010r.

Centrum Informacji Turystycznej
Stary Rynek 8, tel. 24 367 19 44, fax 24 367 19 32
e-mail: cit@plock.eu, www.itplock.pl
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK
ul. Tumska 4, tel./fax 24 262 26 00, 262 84 00
e-mail: pttk-plock@wp.pl, www.pttk-plock.pl
Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
Stary Rynek 8, tel./fax 24 364 99 90
www.turystykaplock.eu

Autorzy zdjęć: Halina Płuciennik, Cezary Dzięcielski, z archiwum lokali gastronomicznych.

druk AGPRESS • www.agpress.pl

40 miejsc w klimatyzowanej sali. Subtelna muzyka
i profesjonalna obsługa zachęcają do spotkań towarzyskich i biznesowych. Szef Kuchni oferuje szeroką
gamę dań kuchni polskiej i międzynarodowej, do
których poleca alkohole z całego świata lub filiżankę
aromatycznej kawy.
ul. 3. Maja 33 • tel. 24 365 60 02
www.hotelpetrochemia.pl/restauracja.php

PŁOCK lokale gastronomiczne

lokale
gastronomiczne
www.plock.eu
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Zarówno kulinarni tradycjonaliści, jak i poszukiwacze
nowych smaków znajdą tu coś dla siebie. Warto spróbować kaczki w sosie pomarańczowo-miodowym,
smakowitej polędwicy w sosie borowikowym czy szarlotki z lodami waniliowymi. Duży wybór win.
Stary Rynek 17 • tel. 24 268 57 51
www.artdeco.plock.pl

ergii
ka pozytywnej en
wrażeń moc i daw
Najwięcej restauracji mieści się na malowniczej płockiej Starówce. Można tu zjeść
nie tylko smacznie, ale i różnorodnie. Niektóre lokale w porze lunchu oferują
specjalne menu. Obok restauracji są tu także liczne pizzerie, kawiarnie i puby.
W menu dominuje tradycyjna kuchnia polska z żurkiem, barszczykiem
czerwonym, pierogami i schabowym z kapustą, ale można także spróbować dań
innych kuchni - śródziemnomorskiej, azjatyckiej czy żydowskiej. „Sakura” oferuje
kuchnię japońską, „Arturo”- włoską, „La Petite” specjalizuje się w naleśnikach.
W czasie dużych imprez muzycznych, które odbywają się latem w Płocku lokal
jest otwarty całą dobę. „Karczma pod Strzechą” słynie z pierogów, tu także
serwuje się specjał mazowiecki – barszcz biały chrzanowy czy czerninę. W „Art
Deco”, „Saloniku” czy „Staromiejskiej” także zjemy po polsku, np. kaczkę w sosie
pomarańczowo – miodowym czy golonkę. Amatorzy kuchni żydowskiej powinni
zajrzeć do „Estery”. Tu w menu znajdziemy m.in. kreplach, kugel ziemniaczany
oraz mefarkę. Piwoszy zaprasza „Browar Tumski”, w którym jest serwowane świeżo
warzone piwo, niepasteryzowane i niefiltrowane. Jego produkcja odbywa się
w zabytkowych, ponad 350–letnich piwnicach. Restauracje w hotelu „Tumskim”
i „Starzyńskim” kuszą nie tylko smaczną kuchnią, ale niepowtarzalnym widokiem
na szeroko rozlaną u podnóży Wzgórza Tumskiego Wisłę. Stąd można podziwiać
najpiękniejsze zachody słońca, wprost stworzone dla romantyków.
Wieczorem ożywają kluby i puby, których najwięcej jest przy ulicy Grodzkiej i Placu
Narutowicza. W Kawiarni Artystycznej „Czarny Kot”, pubie „Rock’69” czy restauracji
„Estera” można posłuchać muzyki na żywo. A podczas wielkich muzycznych
imprez, jak Audioriver, Reggaeland, Płock Cover Festival czy Cygańska Noc można jej słuchać także w niepowtarzalnej scenerii nadwiślańskiej plaży.

............................

„Salonik”
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Restauracja mieści się w samym centrum Płocka, tuż przy
urzędzie miasta, w dwóch odrestaurowanych kamienicach. „Estera” serwuje dania kuchni żydowskiej oraz
tradycyjnej kuchni polskiej. Szef Kuchni wśród swych
specjałów poleca karpia po sefardyjsku, kreplach czy
zupę Jankiela.
Stary Rynek 7 • tel. 24 264 13 95
www.estera-restauracja.pl

............................

Trattoria„Arturo” na Starym Rynku to miejsce stworzone
z myślą o smakoszach zdrowych potraw i wybornych
win, inspirowane kuchnią włoską. Specjalnością lokalu
są dania z makaronów, grillowane ryby i owoce morza. Dopełnienie oferty stanowi włoska kawa Giuliano.
Restauracja posiada obszerny taras dla gości.
Stary Rynek 27 • tel. 24 262 97 73
www.trattoriaplock.pl

19
34

18

6

17
Plan miasta: Agencja REGRAF – Piotr Bielawski, tel. 22 648 65 64

Zalew Sobótka

20

Kąpielisko „Sobótka”

29

LEGENDA:
1 „Art Deco”
2 „Salonik”
3 „Browar Tumski”
4 „Estera”
13 „Retro”
14 „Klub Prawnika”

21 Pizzeria „Gemini”

29 „Tawerna”

22 Pizzeria „Corner”
23 Pizzeria „Killer”

8 Naleśniki „La Petite”

15 „Saj-gon”
16 „Piwiarnia”

30 Kawiarnia „Czarny Kot”
31 Kawiarnia „Dolce Cafe”

9 „Staromiejska”

17 „Sakura”

25 Pizzeria „Mammamia”

10 „Ombre”

18 Restauracja „Zamkowa”

11 „Hotel Tumski”

19 „Orange Box”

26 Pizzeria „Roma”
27 Pizzeria „Tessa”

12 „Hotel Starzyński”

20 Zajazd Rybaki

28 „Złoty Smok”

7 Karczma „Pod Strzechą”

Specjalnością restauracji jest piwo: świeżo warzone
według kilkusetletnich bawarskich receptur, niepasteryzowane i niefiltrowane (nagroda w konkursie „Birofilia”). Cały proces odbywa się w kadziach znajdujących
się w 350-letnich piwnicach restauracji. Szef Kuchni
poleca: pierś z maślakami, placek po zbójnicku czy
polędwiczki po burgundzku. Lokal może pomieścić
140 osób.
Stary Rynek 13 • tel. 24 268 69 39
www.browartumski.pl

Trattoria „Arturo”

13 22
31
15 34 14 24

6 „Trattoria Presto”

............................

„Estera”

Płocka Galeria Sztuki

5 „Trattoria Arturo”

Kameralny lokal w sąsiedztwie „Art Deco”. Specjalnością Szefa Kuchni są sałatki, m.in. z wątróbką czy łososiem oraz dania kuchni polskiej i włoskiej.
Stary Rynek 19 • tel. 24 268 57 51

„Browar Tumski”

PŁOCK - STARE MIASTO

11

„Art Deco”

24 Pizzeria „Laguna”

32 „Vis a Vis”
33 Cukiernia „Wiedeńska”
34 Cukiernia „Hortexim”
35 Ciuchcia Tumska
Puby, kluby, bary

trasa
ciuchci

przystanki
ciuchci

7

............................

Trattoria „Presto”

Restauracja jest pierwszym lokalem sieci Presto
otwartym poza jej rodzinnym miastem Łodzią. Łączy
elementy pizzerii i trattorii, serwując tradycyjne dania
kuchni włoskiej. Posiada oryginalny włoski piec do wypieku pizzy opalany węglem.
W okresie letnim lokal zaprasza do ogródka na Starym
Rynku, który stanowi świetny punkt widokowy dla odbywających się tu imprez i koncertów. W piwnicach
zabytkowej kamienicy znajduje się przytulna sala z łukowym, ceglanym stropem.
Stary Rynek 6, tel. 24 367 69 67
www.pizzeriapresto.pl

............................

Karczma „Pod Strzechą”

Specjalnością restauracji jest kuchnia polska. Obok
flaków czy golonki znajdziemy tu m.in. specjał mazowiecki – barszcz biały chrzanowy, kaczkę pieczoną czy
szeroki wybór pierogów, z których słynie karczma. Sala
urządzona jest w stylu staropolskiej wsi. Filia karczmy
znajduje się w Galerii Handlowej „Mazovia”.
ul. Grodzka 5 • tel. 24 262 24 00
www.karczma-podstrzecha.com.pl

............................

PŁOCK lokale gastronomiczne
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„La Petite” Naleśniki
Naleśnikarnia na płockiej Starówce serwuje naleśniki
słodkie, wytrawne i wegetariańskie, w sumie około 60
rodzajów. Ponadto poleca potrawy kuchni śródziemnomorskiej i szeroki wybór sałatek. W lokalu są trzy
telewizory w których można zobaczyć np. widowiska
sportowe. Podczas dużych imprez w Płocku (Audioriver, Reggaeland) lokal czynny jest przez 24h.
ul. Grodzka 18 • tel. 24 264 42 02, 24 264 17 71
www.nalesy.pl

............................

„Restauracja Staromiejska”

Restauracja Staromiejska jest chętnie wybierana na
kolację w gronie przyjaciół i rodzinny obiad. Serwuje
dania tradycyjnej polskiej kuchni, ale są tu również akcenty kulinarne z innych stron świata. Lokal jest usytuowany na dwóch kondygnacjach, ma ciekawy wystrój
i niepowtarzalny charakter. Klimatyzowany, z bezpłatnym dostępem do internetu (WiFi).
ul. Grodzka 9, lok. 2 • tel. 24 364 44 55
www.staromiejskaplock.pl

9

............................

„Ombre” (kuchnia meksykańska)

Specjalność Szefa Kuchni to meksykański buritos,
ale także danie polskie – golonka w sosie miodowopiwnym.
ul. Grodzka 6 • tel. 24 362 74 77
www.ombre.terazplock.pl

11

............................

Restauracja „Hotel Tumski”

Restauracja zaprasza w niezwykłą podróż po świecie
kuchni śródziemnomorskiej i polskiej. Każde z dań to
mistrzowska kompozycja smaków i aromatów powstająca pod okiem Szefa Kuchni: cytrynowe emulsje,
maślane ziemniaki, płatki serów, listki ziół. Zwieńczeniem będzie obszerna karta win i mocniejszych
trunków.
ul. Piekarska 9 • tel. 24 262 90 60 • www.hoteltumski.pl

............................

12

Restauracja „Hotel Starzyński”

Specjalnością restauracji jest carpaccio z polędwicy
wołowej, francuska zupa cebulowa z grzankami czy
chateaubriand oraz szeroki wybór win. Restauracja
może pomieścić do 160 osób. Jej atutem jest wspaniały widok na Wisłę.
ul. Piekarska 1 • tel. 24 262 40 61• www.starzynski.com.pl

............................

„Retro” 			

Stylowe wnętrze przytulnej restauracji na Starówce
nawiązuje wystrojem do lat 30-tych XX wieku. W karcie znajdziemy zarówno dania proste, jak pierogi czy
naleśniki oraz bardziej wyszukane, jak jagnięcina czy
dania z krewetek.
ul. Kwiatka 31/33 • tel. 24 264 43 28

14

.............................

„Klub Prawnika”		

Stylowy wystrój, smaczna kuchnia oraz położenie
blisko Starego Rynku to główne atuty tej restauracji.
Wśród specjalności Szef Kuchni poleca grillowany filet
z łososia, schab ze śliwką czy makaron penne z sosem
serowym. W ofercie szeroki wybór win.
ul. Staromiejska 2 • tel. 24 264 84 67
www.klubprawnika.pl

............................

„Piwiarnia”

„Piwiarnia” Warka to klimatyczny lokal w budynku dawnego Hotelu Angielskiego. Bogata lista dań, m.in. pierogi,
pizze, makarony, naleśniki, zupy; szeroki wybór alkoholi.
ul. Tumska 9 • tel. 24 264 15 25 • www.piwiarniaplock.pl

............................
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