Opublikowany w Serwis Urzędu Miejskiego w Koszalinie (https://www.koszalin.pl)
Strona główna > Restauracje/bary/kawiarnie

Restauracje/bary/kawiarnie
"Piwnica pod Gryfami"
ul. Józefa Piłsudskiego 28
www.piwnicapodgryfami.pl [1]
Centrala Artystyczna
ul. Modrzejewskiej 31
www.centralaartystyczna.pl [2]
VivaItalia
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1-3
www.vivaitalia-koszalin.pl [3]
"Club 2CV"
ul. Piastowska 1
www.klub2cv.koszalin.pl [4]
"Fenicja"
ul. Zwycięstwa 46 /Merkury/
www.facebook.com/fenicja.koszalin [5]
"Gospoda Jamneńska"
ul. Młyńska 37-39
www.gospodajamnenska.pl [6]

Mini Browar "Kowal"
ul. Grunwaldzka 1
www.beerpubs.pl/p116,Minibrowar%20Kowal [7]
"Laguna"
ul. 4 Marca 31
www.laguna.biz.pl [8]
"Lalka"
ul. Zwycięstwa 32
www.buongiorno.com.pl [9]
"Maredo"
ul. Zwycięstwa 45
www.maredo.pl [10]
"Orient Express"
ul. Zwycięstwa 23
www.restauracjaorientexpress.com.pl/ [11]
"Pierogarnia »Pod Jemiołą« "
ul. 1 Maja 40
www.podjemiola.com.pl [12]
"Gromada" - restauracja hotelowa
ul. Zwycięstwa 20-24 (Hotel "Arka - Gromada")
www.gromada.pl/hotelkoszalin/gastronomia [13]
"Studnia"
ul. Mickiewicza 6 (w zabytkowej dawnej fabryce słodyczy "Bogusławka")

www.restauracja-studnia.pl [14]
" SUSHI MOON"
ul. Bp. Cz. Domina 9/4
www.sushi-moon.pl [15]
"Tawerna »Delos« "
Kretomino k. Koszalina 27
www.delos.pl [16]
"Trokadero"
ul. Moniuszki 2
www.trokadero.pl [17]
"Va Banque"
ul. 1 Maja 12/1
www.vabanque.cba.pl [18]
"Restauracja Młyńska"
ul. Młyńska 33
www.facebook.com/restauracjamlynska/ [19]
"Park Caﬀe"
ul.Asnyka 11
www.parkcaﬀe.pl [20]
"Coﬀee House"
ul. Dzieci Wrzesińskich 9
[21]

www.coﬀee-house.pl [21]
Bistro "LOFT7"
ul. Jana z Kolna 7 [22]
www.bistroloft7.pl [22]
"Prywatka"
ul. Andersa 22
[23]

www.prywatka-koszalin.pl/ [23]
"JAZZBURGERCAFE"
ul. Pileckiego 10
www.facebook.com/JAZZBURGERCAFE [24]
Burger Bar "Yuppiz"
ul. Piłsudskiego 54
www.facebook.com/Yuppiz.Bar [25]
"Projekt Kuchnia - Rafał Lorenc"
ul. Piłsudskiego 6
www.facebook.com/projektkuchnia.koszalin/ [26]
Gastronomia w C.H. ATRIUM
ul. Paderewskiego 1
www.atrium-koszalin.pl/gastronomia-i-rozrywka/ [27]
Bar "Przerwa"
ul. Powstańców Wielkopolskich 8
www.barprzerwa.pl

[28]

"Lotos"
ul. Jana z Kolna 22
www.lotos-koszalin.pl [29]
"Bistro Mexico"
ul. Połtawska 6
www.meksykanska.com.pl [30]
"Fregata"
ul. Podrgrodzie 1a
www.fregatarestauracja.pl [31]
City Box
ul. Rynek Staromiejski 14
www.cityboxkoszalin.pl [32]

Czerwona Fasola Tacos & Steak
CH. Galeria Emka ul. Jana Pawła II 20
www.facebook.com/czerwonafasolakoszalin/ [33]
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