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Restauracja- pub &bdquo;Duet&rdquo; ul. Kościuszki 2 74-510 Trzcińsko-Zdrój tel. +48 602 314
586 lub 668 533 956 e-mail: jagodatrzcinsko@wp.pl http://duet-pub.pl/ Lokal czynny codziennie od
godziny 11.00 &ndash; 23.00 Restauracja &bdquo;Duet&rdquo; znajduje się w samym centrum
zabytkowego rynku. Lokal o wysokim standardzie i eleganckim wyposażeniu oferuje bogate menu dań
obiadowych ciepłych i zimnych, przekąski oraz dania szybkie. Posiłki serwowane są do godz. 20.00 a po
godz. 20.00 proponowane są przekąski zimne, ciepłe oraz dania szybkie. W bogato zaopatrzonym Barze
można wypić kilka rodzajów piwa, drinków lub innych napojów ciepłych i zimnych. Restauracja
szczególnie poleca robione na miejscu pizze z pieca, słodkie desery i lody gałkowe. W lokalu można
zagrać w bilard, piłkarzyki, lotki a także wziąć udział w wieczorach z karaoke czy dyskotekach lub
zabawach okolicznościowych. Nie zabraknie również sportowych emocji, które obejrzeć można na dużym
ekranie. Lokal posiada 3 niezależne sale, w których można zorganizować imprezy okolicznościowe na 130
osób. W sezonie letnim na zewnątrz funkcjonuje ogródek piwny.
__________________________________________________________________________
Bar "u Zeba" Euzebiusz Wierzbiński ul. Sojuszników 26 74-510 Trzcińsko-Zdrój
czynne
codziennie od 7.00 do 22.00
Znajdujący się tuż obok XIII wiecznego Ratusza BAR &bdquo;U
ZEBA&rdquo; to od wielu lat pijalnia piwa z lokalnego szczecińskiego browaru, ale także miejsce gdzie
można zobaczyć najważniejsze transmisji sportowe na dużym ekranie. Bar oferuje oprócz piwa różnego
rodzaju drinki, napoje ciepłe i zimne. Można tu zjeść szybkie dania domowe a każda sobotę spróbować
kurczaka z rożna. W lokalu dostępne są piłkarzyki oraz lotki. W sezonie letnim czynny jest sporej
wielkości ogródek piwny z miejscem na ognisko oraz grilem. W ogródku piwnym latem odbywają się
m.in. koncerty lokalnych zespołów muzycznych. W Barze &bdquo;U Zeba&rdquo; istnieje możliwość
organizacji imprez okolicznościowych.
______________________________________________________________________ Kawiarnia
&bdquo;Vega&rdquo; Piotr Kobusiak ul. Młyńska 2 74-510 Trzcińsko-Zdrój Tel. e-mail:
Położona niedaleko Jeziora Miejskiego KAWIARNIA &bdquo;VEGA&rdquo; to miejsce weekendowych
dyskotek oraz zabaw w dobrym towarzystwie. Lokal oferuje kilka rodzajów piwa, alkohole, napoje ciepłe i
zimne. Istnieje możliwość organizacji imprez okolicznościowych.
______________________________________________________________________

- Kebab ul. Rynek &ndash; kebab, knysza, tosty, lody z automatu, napoje, ogródek, plac zabaw,
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