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Zrekonstruovaný zámecký statek, za minulého režimu sloužící jako kravín, je dnes hotelem a
restaurací. Ve staročeské restauraci (pro 40 osob) nabízí hodovní speciality, v prostorách
"Černé kuchyně" (pro 9 osob) můžete okusit staročeská jídla, ve vinárně (pro 20 osob) pak
jídla středověká. k dispozici je ještě pivnice pro 60 osob a Modrý salónek pro 50 lidí.
Podnik je vhodný i pro pořádání rautů, školení, seminářů a svateb.
Ve statku se nachází také historická kovárna, a muzeum zemědělských strojů. Je tu také
možnost zahrát si basketball, golf, ping-pong, ruské kuželky, petangue, stolní fotbálek, jezdit
na koni či si půjčit kolo. Občas se zde konají rockové koncerty a staročeské jarmarky.
Otevírací doba:
PO-SO 8:00 - 23:00
NE    8:00 - 22:00 
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - kulturní akce - letní zahrada - platební karty -
ubytování - cykloturistika - regionální piva - rybí kuchyně. V podniku se točí Schwarzenberg
(Platan) 10° - Rychtář 11° - Lobkowicz Premium 12°.

Komentáře

Pajibo [30. červen 2013 | 21:41]

Seděli jsme venku. Obsluha nepůsobila nejlepším dojmem. Objednali jsme si drahé jídlo a
dostali něco průměrného. Neříkám, že to bylo špatné, ale podobné jídlo čekám od menzy a ne
od restaurace. Mimochodem losos byl z jedné strany spálený. Zpátky sem půjdu pouze v
případě, že v okolí zabloudím a bude mi hrozit smrt vyhladověním.

Marek91 [12. prosinec 2010 | 18:47]

Nechápu, že tento podnik dávno nezkrachoval. Poměr kvality a ceny je totiž strašný. Měl jsem
zde jídlo 2x a bylo zcela obyčejné na svoji cenu. Přitom by se z tohoto krásného zámeckého
statku dalo vytvořit něco úplně jiného. Zkrátka býkov je jedno velké zklamání

Kiss [21. květen 2009 | 19:05]

Na tomto zámeckém dvoře jsem byl po dlouhé době amusím uznat, že  je zde vidět obrovský
pokrok, který mne doslova nadchnul. celé nádvoří vč. restaurace je nádherně opraveno, přibyli
stojany na kola. Jídlo vynikající, i když dražší, obsluha pomalá a čekání dlouhé, jinak všechno
v pořádku.

gary [17. květen 2009 | 00:27]
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Tak v místní restauraci jsme byli jednoho deštivého odpoledne, bohužel na kole. Docela
neochotně nám vzali dovnitř kola. Ale poté už naštěstí bylo vše bez problémů. Obsluha
průměrná. Zato na jídle jsem si opravdu pochutnal. Nejlepší je to za hezkého počasí na
zahrádce, ale vevnitř se mě prostory rovněž zamlouvaly.

jochy [9. říjen 2008 | 19:06]

Docela zajímavá zastávka při cyklobloudění po plzeňském okolí. škoda že na cyklisty tam
koukali jako na zjevy a divím se že nás bez kravaty na krku vůbec obsloužili... jinak docela
hezky zařízené..

Matci [29. říjen 2007 | 14:58]

Na jídle jsem si moc pochutnala. Prostředí přejemné, ale obsluha celkem pomalá...

Milka [24. červenec 2007 | 12:36]

Jídlo bylo skvělé, ovšem obsluha příšerná. Připadalo nám, že si přejí abychom tam moc
neutratili. Nakonec nás vyhodili s tím,že zavírají v 10. Taxi nám zavolali jen velmi neochotně.
Není zde signál pro Vodafone.

marki [23. červen 2007 | 20:14]

je to pajzl, maj tam na vidličkách neumytý zelí fuuuj..... 
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