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Pécsi kávézók, kocsmák, bárok, szórakozóhelyek
Az utóbbi pár évben ismét reneszánszukat élik a bárak, kávézók, sorra nyitnak a jobbnál-jobb
hangulatos helyek egyedi megoldásokkal csábítva a vendégeket. Pécs kétségkívül a vidéki
Magyarország legnagyobb kocsma kultúrájának a színtere, az állandó helyek kavalkádjához hozzájön
még a tavasztól õszig tartó fesztiválszezon, a Pécsi Napok, A Kézmûves Sörök Fesztiválja,
Bányásznap és sok egyéb népszerû rendezvény.
Balkán Bisztró
Pécs, Ferencesek u. 32.
A rendkívül népszerû Egylet Sörkert helyén 2017. március közepén nyitott Balkán Bisztró fõ vonzereje, a név
kötelez, a faszénen sült szerb specialitások. A hangulatos kerthelyiség megmaradt, a Kisbalkán Pékség a
Zsolnay-negyedbõl ideköltözött, így garantáltak az elsõ osztályú pékáruk, sütemények, lepények. A
legnagyobb változás italfronton történt, a kézmûves sörök helyett a borkínálat lett a meghatározó, és a
burgerek is kitûnõek. A bisztró a Dining Guide TOP 100 étterem listáján is szerepel. Laza, oldott hangulat.
Nyitvatartás:
kedd-csütörtök: 11:30-22:00 (konyha: 12:00-21:00)
péntek-szombat: 11:30-24:00 (konyha: 12:00-22.00)
vasárnap: 11:30-22:00 (konyha: 12:00-21:00)
Hétfõn zárva!
Telefon: (30) 891 6809
Eozin Corso
Pécs, Király u. 14.
2017 õszétõl a Színház téri nagy múltú Corso épületébe költözött Pécs ikonikus létesítménye, az Eozin
kávézó. A belsõ teret teljesen átalakították, bohókás, színházi légkört teremtve, egyedi készítésû asztalok,
könyvespolcok, vitrinek, bordó függönyök, plakátok a plafonon, minden adott egy kellemes vacsorához vagy
egy szimpla kávézáshoz. Egyszerû, áttekinthetõ étlap, melyen a grillételek dominálnak, az obligát
burgerekkel. A helyszínhez képest abszolút baráti árképzés. Barátságos kiszolgálás, oldott hangulat.
Fõételek: 1650 - 3200 Ft
N-Eozin Grillterasz és Kultúrpark
Pécs, Esze Tamás u. 3.
A város egyik legújabb, ígéretes helye az Eozin Kávézó tulajdonosai által megnyitott családias hangulatú
romkocsma jellegû grillterasz az egykori Kultúrkert helyén a városfal tövében. Grillezett és füstölt ételek,
hideg italok, koncertek, szabadtéri programok, meccsnézés. Tavasztól õszig!
Nappali Bár
Pécs, Király u. 23-25.
A város egyik legmenõbb helye, kávézó, kocsma, bár, koncerthelyszín, igazi közösségi találkahely. Reggel
9-tõl hajnalig minden nap nyitva.Reggeli Bár
A méltán népszerû Nappali korán kelõ kistestvére, Pécs legjobb reggelizõ helye, számtalan remek klasszikus
reggeli étellel, mint a különbözõ tojásból készült fogások, bundáskenyér, zabkása, amerikai palacsinta, angol
reggeli, friss pékáruk, és finom, reggelre való italok, teák, kávék, gyümölcs- és zöldséglevek.
Bejárat az utcasarkon nyíló kapun, ugyanabban az épületben, mint a Nappali Bár.
Minden nap reggel 8-tól du. 3-ig.

Blöff Café
Pécs, Színház tér 2.
Népszerû kávézó délután, trendi kocsma este. Koktélok, regionális borok, csapolt sörök, meccsnézésre az
egyik leghangulatosabb hely. Minden nap 15 órától van nyitva éjjel 1-ig, vasárnap éjfélig!
Cooltour Café
Pécs, Király u. 26.
A kétszintes romkocsmára hajazó intézményben nagyon egyedi, hangulatos sörkertben is italozhatunk,
esténként koncertek, kulturális programok. Humán Pláza, ahogy a szlogenük szól. Korrekt, barátságos árak,
impozáns italválaszték.
Csinos presszó
Pécs, Várady Antal u. 8.
Pécs egyik legfelkapottabb helye a közösségi kultúrtérként mûködõ Csinos, nemcsak egyszerû kocsma,
kávézó, hanem igazi alternatív kultúrközpont kiállításokkal, koncertekkel, a pincében hajnalig tartó bulikkal. A
design rendkívül kreatív, bohókás, retrós, fiatalos. A kiszolgálás nagyon baráti. Érdekes kezdeményezés az
ASZPIK, az Alkotói Termelõi és Szombati Piac a Kertben elnevezésû rendezvény. Nagyon gyerekbarát hely
kis játszótérrel az udvarban. Isteni házi szörpöket kóstolhatunk és kaphatóak a Yokka Kézmûves
Cukrászmûhely utánozhatatlan édességei is.
Mûvész Presszó
Pécs, Kolozsvár u. 24.
A 2012-ben megnyitott Mûvész üstökösként robbant be a pécsi kocsma színtérbe, a magyar kézmûves sörök
népszerûsítését tûzve zászlójára a mai napig töretlen népszerûségnek örvend. A hely egy kissé messzebb
van a fõsodortól, a belvárostól, de megéri az extra negyedórás sétát. A Mûvész presszó hajdani fénykorát a
60-as, 70-es éveket megidézõ, retró hangulat, a kitûnõ kiszolgálás és természetesen a csapolt és üveges
kézmûves sörök nagy választéka utánozhatatlan elegyet képezve vonzza a vendégeket.
Trafik Bár
Pécs, Perczel u. 22.
Pécs egyik emblematikus helye, amely étterem, bár és szórakozóhely is egyben, a hajdani Kossuth/Apolló
mozi épületében mûködik. Már maga a kialakítás az egykori moziban is megéri a látogatást, de a könnyed
grillételek, saláták, piadinák is nagyon finomak. Esténként bulik, koncertek szórakoztatják a nagyérdemût.
Hétköznap ebédmenü.
Lezser Bárkonyha
Pécs, Széchenyi tér 18. (Király utca sarok)
2013 óta mûködik a város legfrekventáltabb sarkán az önmagát bárkonyhaként definiáló intézmény. Laza,
fiatalos hangulat, kellemes design, nagy italválaszték, bisztró jellegû konyha, sok tapas-szal, tésztákkal,
pizzákkal, hús- és halételekkel. Hétvégenként este DJ szórakoztatja a vendégeket.
Fõételek: 1690
http://kirandulastippek.hu/news/article/pecs-kocsmak-kavezok-barok

