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Saloon Doubravka

Adresa: Zábělská Kategorie: hospoda
Plzeň - Doubravka III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-260-699 (do 20kč/pivo)

http://www.bowlingsaloon.cz

Saloon je restaurace v zadní části Doubravky, vcelku neutrálně zařízený interiér a mladá a
příjemná obsluha. Součásti podniku je též bowling nebo automatická ruleta. Široký výběr
hotových jídel i minutková kuchyně.  Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - letní
zahrada - bowling. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj  - Kozel Černý  -
Radegast Birell .

Komentáře

misulka [22. červen 2016 | 13:37]

obsluha rychlá, bohužel jídlo žádná sláva -  stále se opakující položky na poledním menu...
servírovat i přes parné léto neustále segedýny, knedlo-zelo, smažená masa a k tomu neustále
většina položek s hranolkami nebo hutnými knedlíky není žádný zázrak... kuchař asi nikdy
neslyšel o těstovinových či jiných salátech, nemluvě o tom, že hranolky opakované světlé,
jednou už bylo nedodělané i maso a obsluha se ani nepozastavila nad tím, proč celé zůstalo
na talíři...

drozka [2. únor 2015 | 15:34]

Dlouho nic a tak bych se ráda vyjádřila. Saloon byl cca 7 let nazpět nejlepší podnik široko
daleko. Jejich sýrovou omáčku předčil málokdo. Teď ? škoda mluvit. Pepřová omáčka je mlíko
s pár kuličkama prostě děs. Absolutně to nechápu a je mi to strašně líto. Dala bych si zas
někdy ten skvělej steak, ale bohužel...........

KAB [31. květen 2010 | 19:09]

Byl jsem tady v neděli odpoledne úplnou náhodou. G11 super, obsluha taky - ale hlavně jídlo:
dal jsem si řízek s bramborem, tj. klasika.   Dostal jsem dvě \"řízková kola od vozu\", chuťové
vynikající, množství překvapující. Až marnotratné, abych snědl řízek, brambory jsem skoro
vynechal :)

Formanka02 [14. leden 2009 | 21:37]

Podnik je celkem kvalitní, pivo dobré, cenové relace a jídlo přijatelné. Toalety podprůměrné,
obsluha dobrá, příjemná a komunikativní. Občas ale silně zakouřeno a při větrání velký
průvan.

jochy [29. říjen 2008 | 17:21]
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Docela výhodné ceny, ale to možná souvisí s doubravkou. Bowling na průměrné hráčské
úrovni a pivko taky neudělá ostudu.

Shotice [4. říjen 2008 | 14:47]

NOblesní ani luxusní není ale pokud máte fakt hlad tak tady se najíte na doubravce nejlíp ze
všech restauraci co jsou v okolí, až dohrajete bowling můžete směle spěchat na vlak je hned
za rohem, v létě na posedávání ujde. A ceny maj taky dobrý!

Jena [1. srpen 2008 | 00:16]

Ja te nevim, Karle... tyhle podniky nemusim. Nepochopil jsem, proc se to jmenuje Saloon, s
westernem to nic spolecneho nema. Interier je hrube prostoduchy, osazenstvo bych tipnul spis
na zapadlou vesnicku. Necitil jsem se tam pri posledni navsteve dobre a pravdepodobne tam
nezavitam, nebudu-li muset. nicmene budiz receno, ze obsluha byla rychla a presna.

SweetL [1. únor 2008 | 18:02]

tak já to trochu zdrbnu.. při poslednínávštěvě jsme nekonečně dlouho čekali než si nás vůbec
někdo všiml, poté v 7h večer oznámili že nemají těsto na pizzu, kterou jsme si chtěli dát a ještě
nám po 45minutách přinesli jídlo, který servírovali na talířích na pizzu.. Takže mi docela
vadilo,že kuřecí nudličky honím po celým talíři a skoro si máchám v omáčce rukávy.. Zklamalo
mi to.. nehledě na to,že výběr jídel neni zrovna rozsáhlý..

Vasek [11. květen 2007 | 14:10]

mám vocať fakt dobrý  zážitky, jinak skvěle vařej a pivo taky dobrý...

Vohry [14. březen 2007 | 13:41]

Pivko jde a porce jídla jsou slušně velké. Výhodou je to, že podnik je prakticky ihned u vlakové
zastávky.

Laco [5. únor 2007 | 01:15]

Uživatelsky příjemná otevírací doba. Prostředí fádní a nevkusné, pivo průměrné a jídlo o
trochu lepší. Obsluha svébytná, evidentně trávicí čas mimo práci ve "fitku", čemuž odpovídá i
její chování. 

Cheater [6. listopad 2006 | 12:17]

Abych řekl pravdu, tak tahle hospoda mě inspirovala k registraci sem. Protože to, co se tam
děje je mimo mojí veškerou fantazii. To, že je hospoda je plná ožralů a kouře, s tim tak nějak
člověk počítá.  Ale že "podmíra" u všech pěti piv, co jsem tam měl, byla něco kolem 2 cm (!!!).
Ještě kolem toho bylo halo, že jsem se dovolil se ozvat. Obsluha je neochotná jak státní
úředník a na jakoukoliv otázku odpovídá na "půl huby". Trochu mi to připomíná Hospodu na
mýtince od J. Cimrmana - "... strýc si založil hospodu na písecké cestě, ale chodili mu tam
lidi..." Abych jen nehanil, kuchař se zřejmě ještě nenaučil místním moresům, protože jídlo je
opravdu dobré a velké porce.

pavliCZECH [11. říjen 2006 | 16:41]

i když si tu někteří uživatelé pletou doubravecký saloon se saloonem na Roudné , je jasné, že
v tomto saloonu nikdy povodeň nebyla, byl jsem tam jen jednou a to tam měl oslavu ženící se
kamarád... co si tak z toho pamatuju, byl to velice příjemně strávený večer...:-))
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ambiente [9. říjen 2006 | 23:47]

tak snad ještě pro doplnění, na Doudlevcích žádný saloon neni, nýbrž na Roudné... Co se týče
tohoto saloonu je zde celkem příjemné prostředí a výborný bowling, který je navíc otevřený
nonstop, takže sem kdykoli můžete zavítat na tuto hru kdykoli během noci!

Petricek [9. říjen 2006 | 18:33]

Tady si to pamatuju akorat tesne po povodni.. Omlaceny zdi, smrad, trochu spiny.. ale fotky
vypovidaji neco jineho.

Willda [25. květen 2006 | 20:16]

dobrý jídlo, pití i prostředí
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