Gdzie najlepsze
Trójmieście?

pączki

w

Mam wrażenie, że tak niedawno szykowałam dla Was spis z
miejscami, gdzie dostaniecie pyszne rogale marcińskie
(zobacz), a tu już lada moment mamy Tłusty Czwartek. W tym
roku razem z moją grupą na fb „Gdzie jeść w Trójmieście”
stworzyliśmy listę miejsc, gdzie dostaniecie najlepsze pączki.
To
pierwszy taki ranking na blogu w oparciu o część moich
doświadczeń, ale
też o sporo Waszych!

Najlepsze pączki w Trójmieście –
spis miejsc

Pączuś, ul. Świętojańska 18, Gdynia
Dla mnie to wciąż numer 1 w Trójmieście! Najsłynniejsze
miejsce z pączkami w Gdyni, wręcz kultowe i chodź zdarzały się
jakieś drobne wpadki typu zbyt mocno przesiąknięte tłuszczem
ciasto czy zbyt mało nadzienia na wielkość pączka to jednak
ogromny wybór różnych smaków nadzienia, wielkość, różne
kształty i cena zawsze przemawiają za nimi. Moje ulubione to z

marmoladą różaną, chałwą czy adwokatem, ale wielu zwolenników
mają też trójkątne pączki z wiśnią. Najlepsze są na ciepło,
potem nieco tracą na uroku. P.S. Na blogu o Pączusiu pisałam
Wam już w 2012 roku – zobacz!

Cukiernia Pawłowicz, Bohaterów Monte Cassino 16,
Sopot
Malutka cukiernia na górze Monciaka znana głównie miejscowym.
Nie znajdziecie tu szyldu z nazwą, to po prostu „cukiernia”.
Znajdziecie ją obok kawiarni „La crema”. Rano można tu dostać
ciepłe pączki. W niedzielę handlową o godz.17 wszystko jest
już wykupione. Dostaniecie tu pączki z przeróżnym nadzieniem
np. chałwa, kinder bueno, budyń z wiśnią czy nutella. Każdy z
nich kosztuje 3,20 zł. Nadzienia jest odpowiednia ilość, choć
jest mocno zbite (na ciepło pewnie smakuje obłędnie). Ciasto
jest takie domowe, miękkie, porowate, nie przesiąknięte
tłuszczem, bardzo smaczne! Na wierzchu jest lukier z
orzeszkami ziemnymi i o zgrozo niepotrzebną posypką cukrową.

Gorące Pączki „Smakołyk”, ul. Trubadurów 6, Gdańsk
Wszyscy na nie mówią „pączki z Politechniki”, bo znajdują się
tuż przy SKM Politechnika. Z reguły dostaniecie je gorące bez
względu na porę dnia. Na ciepło wydają się bardzo dobre, ale w
tym zestawieniu i towarzystwie powyższych na zimno wypadły
najgorzej. Ciasto było bardzo suche w pączku z pyszną
marmoladą różaną (posypany cukrem pudrem). Trójkątny pączek z
wiśniową frużeliną (mało słodką) wydawał się już lepszy, ale
mocno się zgniótł przy samym przekrojeniu. Lukru też według
nas miał za mało. Ciasto możnaby tu dopracować. Cena 2,50 zł
za sztukę.

Tomasz Deker, Obrońców Wybrzeża 15/8, Gdańsk
Tu wyjątkowe pączki z konfiturą różaną, truskawką i adwokatem

dostępne będą tylko w Tłusty Czwartek po 4,50 zł za sztukę.
Znając pieczywo, słodkości i rogale Tomka jestem pewna, że
pączki będą wyborne. Wy też na nie czekacie i polecacie to
miejsce w ciemno.

Capuccino Cafe, Aleja Niepodległości 899, Sopot
Wiele z Was jadło tu pączki w zeszłym roku i bardzo poleca aby
się wybrać również w tym. Dzisiaj nie udało mi się dostać
niestety tu pączków. Cena chyba najwyższa w całym Trójmieście
ok. 6 zł.

Stara Pączkarnia, Gdańsk Wrzeszcz Al. Grunwaldzka
92 lub Gdynia Śródmieście ul. 10 Lutego 16
Bardzo wiele głosów w grupie podawało oba te miejsca, dlatego
postanowiłam je dopisać. Pączki podobno są delikatne jak
chmurka, jest szeroki wybór smaków nadzienia oraz można wybrać
pączka w lukrze lub obsypanego cukrem pudrem.

Aleee Pączki na 1001 sposobów, Grunwaldzka 415,
Gdańsk (dopisane 01.2020 lokal już nie istnieje)
Pączki z okienka przy SKM Przymorze na dole budynku Argon
bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły! Były naprawdę pyszne,
ciasto przyjemne w smaku, choć w żółciutkim kolorze, może
nieco za mocno nasiąknięte tłuszczem, ale z dobrym nadzieniem.
Jeden z pączków dorwałam ciepły, jeden już trochę leżał i oba
smakowały bardzo dobrze. Ten z jakby frużeliną malinową miał
różowy lukier, a drugi z czekoladą posypany był dodatkowo
płatkami migdałów. Rano jest tu szeroki wybór pączków (około
20 smaków), uwaga także wytrawnych! To zdecydowany faworyt
Pawła. Sztuka za 3,50 zł.

Dopisalibyście coś do listy?

Wpis zamierzam aktualizować :).

