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Taszkent 

1. Central Asia Plov Centre – miejsce kultowe, znajdziecie je tuż obok wieży 
telewizyjnej (Przystanek metra - Habib Abdullayev), czynne 10.00-14.00, jedzenie 
bardzo szybko się wyprzedaje! cena 12 500 sumów za dużą porcję plovu. Punkt 
obowiązkowy na taszkenckiej kulinarnej mapie. Bardzo popularne miejsce wśród 
miejscowych z najlepszym plovem w mieście. 

2. National food ul. Milly Taomlar (Przystanek metra -  Gafur Gulom) czynne 8.00-22.00 
Doskonałe lokalne jedzenie, przyjemne wnętrze, prawie wszystkie stoliki w porze 
obiadowej są zajęte.  

3. Stuzzico ul. Mirobod 4 (Przystanek metra -  Kosmonavtlar) czynne 11.00 – 22.00 Jeśli 
znudzą Wam się już lokalne, uzbeckie specjały to w tej pizzerii można dostać ponoć 
najlepszą pizzę w mieście. Ceny od ok. 45 000 sumów za pizzę. 

Buchara 

1. Restauracja Chasmai-Mirob 

ul. Nurobobod (naprzeciw kompleksu Po-i Kalon).  
Widok z tej knajpy miażdży!!! A o zachodzie słońca to już w ogóle jest coś przepięknego! 
Trudno w Bucharze o lepsze miejsce, w którym można wypić piwo (15 000 sumów) z 
tak zapierającym dech w piersiach widokiem. Knajpka ukryta jest tuż przy placu Po-i 
Kalon, nie łatwo ją znaleźć, nie ma nawet szyldu. Wejście znajdziecie w uliczce obok 
parkingu. Knajpka prowadzona przez rodzinę serwuje raptem kilka prostych dań 
(bardzo smaczne manty z dynią), ale to nie o jedzenie tutaj chodzi. Warto wdrapać się po 
krętych schodach i wypić zimne piwo z najpiękniejszym widokiem w Bucharze.  
 

2. Restauracja Budreddin  

ul. Bakhowuddin Nakshabandi  (5 min. piechotą na zachód od Lyabi-Hauz)  
Przyjemna tradycyjna restauracja z dużym wyborem bardzo smacznych, świeżych dań. 
Szczególnie godna polecenia jest treściwa zupa (shourpa). 
 

3. Bella Italia 

ul. Bakhowuddin Nakshabandi  (15 min. piechotą na wschód od Lyabi-Hauz)  
Jeśli po dziurki w nosie będziecie mieć już plovu, lagmana i innych tradycyjnych dań to 
w tej restauracji znajdziecie bardziej europejskie smaki. Dobre miejsce dla tych, którzy 
mają dość uzbeckich tradycyjnych specjałów, a także dla wegetarian, którzy znajdą tu 
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makarony i pizze bez mięsa. Oddzielna kawiarnia przy restauracji serwuje najlepszą 
kawę w mieście. Ceny umiarkowane. 
 

4. Centrum plovu Magistral 

okolice ul. Davlatobod (na wschód od centrum starego miasta)  
Mało turystyczne, ale bardzo popularne wśród miejscowych miejsce z najlepszym 
plovem w mieście. Położone poza centrum, można je odwiedzić przy okazji zwiedzania 
Chor Minor (znajduje się po tej samej stronie Buchary). Plov wyprzedaje się szybko, 
chcąc spróbować choć porcyjki, trzeba zdążyć przed godz. 14.00. 
 

5. Restauracja Minzifa 

ul. Hoja Rushnogi 6 (plov 21 000 sumów, lagman 26 000 sumów)  
Przy okazji tej podróży mieliśmy mieszane uczucia co do tej restauracji. Miejsce jest 
bardzo klimatyczne, z pięknym tarasem na dachu. Kolacja z zachodzącym słońcem w tle 
jest świetnym przeżyciem. Niestety na przestrzeni ostatnich kilku lat, jedzenie naszym 
zdaniem trochę się popsuło, a ceny zrobiły się wysokie. Tak czy inaczej rekomendujemy 
ze względu na super atmosferę. 
 

Samarkanda 

 
1. Czajchana Bibi-Khanum 

Po lewej stronie od meczetu Bibi-Khanum (ul. Taszkent) znajduje się przyjemna knajpka 
z podwórzem wokół fontanny, na którym porozkładane są tradycyjne uzbeckie 
„tapczany”. Mimo lokalizacji w samym centrum miasta ceny są zaskakująco niskie, a 
jedzenie pyszne. Polecamy rewelacyjne pielmieni (duży talerz 12 000 sumów) i sycącą 
szurpę (15 000 sumów). 
 

2. Czajchana Kyzyl 

Znajdująca się pomiędzy bazarem Siob, a meczetem Bibi-Khanum (wejście po 
schodkach) popularna, zawsze pełna ludzi i niedroga jadłodajnia. Jedzenie jest smaczne, 
w godzinach popołudniowych najczęściej nie ma już co zjeść bo okoliczni handlarze z 
bazaru Siob zwykle jedzą tu swój obiad. Jeśli szukacie miejsca, w którym można zjeść 
smaczne, niedrogie lokalne potrawy, to uderzajcie tam. Lagman, szaszłyk 10 000 sumów. 
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3. Cafe Magistr 

ul. Bo’stonsaroy 30/45 (15 minut pieszo od Registanu) czynne 8.00-23.00  
Gdy dość już macie tradycyjnej uzbeckiej kuchni to tu znajdziecie miłą odmianę. Świetne 
burgery, pizze, makarony, zupy, a do tego smaczna kawa i piwo. Ceny umiarkowane. 
 

 

Fergana  

 

Restauracja Traktir Ostrov Sokrovish, ul. Marifat 45 
Centralnie położona restauracja to obecnie jeden z lepszych i modniejszych lokali w 
mieście. Jakość i wybór serwowanych dań też jest na wysokim poziomie. Kuchnia 
lokalna i europejska. W sezonie letnim restauracja uruchamia zamknięty, chłodzony, 
zewnętrzny taras co jest zbawienne biorąc pod uwagę temperatury w lipcu i sierpniu. 
 Ceny: pizza 15000-25000 sumów, lokalne piwo 15000 sumów, burger 20000 sumów. 


