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Dada

Adresa: Mohylová Kategorie: na jídlo
Plzeň - Doubravka I. cenová kategorie

Telefon: +420-377-472-337 (od 26kč/pivo)

Příjemně zařízený podnik s milou a pozornou obsluhou.
Široká nabídka specialit mezinárodní i domácí kuchyně.
Denní menu za velice příjemné ceny. Jsou zde dostupné
tyto extras: letní zahrada - internet/Wi-Fi - ubytování -
cykloturistika - nekuřácký prostor - rozvoz jídel. V podniku
se točí Gambrinus 12°.

Komentáře

lazar [25. červen 2012 | 22:03]

prijemna a klidna zahradka, zajimave menu, s jidlem maximalni spokojenost, rozhodne jsme
tam nebyli naposled

ThirtyThree [2. červen 2012 | 20:28]

znovuotevřená restaurace, popisek u ní nejspíš si někdo z editorů webu vycucal z prstu a
neodpovídá myšlence a myslím,že záleží na kvalitě jídel, obsluhy a cen ;) doporučuji navštívit.
již se tam netočí Stella Artois ale Gambrinus 12, na letní provoz je za restaurací otevřena
zahrádka

Jena [16. duben 2010 | 11:37]

V restauraci jsem nebyl, takze hodnotit nemuzu. Ale podle fotek mi neni uplne jasne, co je na
tom dadaistickeho. Normal \"stylovy\" interier, jak se ted rika zeleznym zidlim a suchym kytkam
na zdi. Popravde nevim, co znamena vyraz \"stylovy\" ale dada? To snad opravdu ne. Copak
je tak tezke vygoogit si ten pojem nez ho napisu na fasadu?

Kiss [16. duben 2010 | 11:26]

V tomto podniku, jsem byl včera zcela náhodou, když jsem šel z vyšetření na 4. poliknice, a
musím říci že velice bodla, protože jsem měl hlad jako vlk. Zprvu jsem myslel, že je to zavřeno,
protože tam nikdo nebyl, ale nakenec jsem byl velice mile překvapen, naprosto vyváženým
jídelním lístkem, ze kterého jsem vybral chutnou krmi a zalil to vynikajícím červeným vínem. To
vše s milou obsluhou a za skvělou cenu.

Leona22 [4. březen 2009 | 11:25]

Restaurace je již zavřena !!!
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pavliCZECH [13. listopad 2006 | 16:52]

interiér fakt supr, umocňuje zážitek z posezení nad dobrýk pivem

jesetter [30. březen 2006 | 10:16]

Nejsem úplně největší fanda Stelly Artois, ale když nic jiného neni... Jinak v Dadě vážně dobře
vaří a obsluha je příjemná. Možná je trochu nevýhoda, že je to trochu z ruky od centra.

ambiente [24. březen 2006 | 07:46]

Obsluha je vskutku milá a jídla chutná. Vaří zde i jakési denní menu pro které nemusíte
šáhnout hluboko do kapsy. Jinak je to jeden z mála "lepších" podniků na Doubravce.

Fiky [23. březen 2006 | 18:45]

Příjemná obsluha a velmi dobrá jídla a Stella po jídle přijde vhod.
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