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Pizzerie Pronto

Adresa: Gerská Kategorie: na pizzu
Plzeň - Košutka II. cenová kategorie

Telefon: +420-377-542-054 (do 20-26kč/pivo)

http://www.pizzeriepronto.cz

Pizzerie se nachází minutu od zastávky "Severka" tramvaje číslo 4. 40 druhů pizz o průměru
30cm, bezmasá a těstovinová jídla, výběr moravských vín, salonek pro 15 osob, možnost
parkování na přilehlém parkovišti. Pizzerie nerozváží jídlo.
Otvírací doba:
Po- Čt: 11:00 - 24:00
Pá: 11:00 - 02:00
So: 15:00 - 02:00
Ne: 15:00 - 23:00
Jsou zde dostupné tyto extras: ticket Restaurant - gastroPASS - Cheque Dejeuner -
vegetariánská kuchyně. V podniku se točí Kofola  - Plzeňský Prazdroj  - Gambrinus Excellent
11°.

Komentáře

majjdulka [3. únor 2014 | 14:33]

Pizza přijatelné kvality za rozumnou cenu :-) obsluha příjemná, akorát občas prostě zapomíná
donést pití a to i po třech upozorněních.. tak snad se to brzo vylepší a bude líp..

marwin [22. červenec 2011 | 16:28]

Takový ostrov jistoty na Locháči, kde jinak nic není. Už pár let sem občas zavítám a řekl bych,
že se pořád zlepšují. Obsluha bývá dobrá až výborná, jídlo vždycky v pohodě.

lantash [30. červen 2011 | 14:10]

Pizza naprosto vyborna. Obsluha skvela, stale usmevava, velice rychla. Neni co vytknout,
takhle by to melo vypadat:)

hard [17. listopad 2010 | 19:26]

Není problém sem zajít jen tak na výborné pivko. Obsluha ochotná, usměvavá. Pizza kvalitní
rovněž. Na oběd výborné, prostředí útulné.

aranek [8. listopad 2010 | 20:24]

Podnik s kolísavou kvalitou pizzy, občas se vydaří, občas servírují vlhké nedopečené koláče
bez chuti. Prostředí příjemné. Verdikt - lépe naproti (Krijcos) nebo u Remusu (take-away
Kmotr)
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m@estro [27. září 2010 | 13:31]

Hotovky si nemužu vynachválit, umí dobře udělat maso i těstoviny, ale pizza je těžce pod
uroveň pizzerie. Dobrý pivo taky nečekejte. Jinak je to tam fajn, včetně obsluhy :)

Mary [13. září 2010 | 12:48]

Zdravím pracovníky pizzerie, musím konstatovat, že jsem překvapen reakcí některých
registrovaných. Já jsem osobně pizzerii navštívil prvně tento pátek a nemůžu naspsat nic
jiného než jídlo super a obsluha též. Vím, že má návštěva nebyla naposledy. Hodně
pracovních úspěchů. Marek

Thomas [29. červenec 2010 | 13:54]

Včera jsem si nechal udělat pizzu sebou a byla to katastrofa! Tvar pizzy nebyl kulatý, ale jako
by to někdo vokousal a takový divný. Těsto nedopečený a gumový, chtělo to víc upéct. Jedl
jsem už lepší. Kuchař by měl asi víc u toho myslet!!!

Chico [5. červenec 2010 | 18:36]

pizza dobrá

Peťulka [3. březen 2010 | 23:55]

Velmi milá a ochotná obsluha. Jídlo mě také nikdy nezklamalo. Na Lochotíně je to rozhodně
nejlepší restaurace.

zizala [15. prosinec 2009 | 18:34]

Zavítal jsem po delší době do této pizzerie. Jsem velmi sklamaný, vzal jsem přátele na vačeři a
když nám donesli jídlo, byl jsem mírně rozčarován. Polévka česnečka ukrutně mastná, noky ty
na povrchu plavali v oleji, který přímo prskal, pizza no už jsem jedl lepší. Za ty peníze trošku
víc schudla, není tam toho moc, bývala i chuťově lepší. Pak si přítelkyně objednala salát, byl
teda katastrofální, maso nějaký vlažný a jako by někde zbylo a to nakládaný zelí, to je odporně
šedý. Chtěl jsem 11 pivo a číšník mě řekl že neni, jen Gambrinus 10. Tak jsem si ji dal, ale co
mě při placení udivilo,že stojí stejně jako 11 Excelent. Příště budu volit schopnější restauraci s
obsluhou a jídlem kde si pochutnám.

miffi [18. říjen 2009 | 18:52]

Dobrá pizza i obsluha

gambrmen [24. srpen 2009 | 21:21]

pizza dobra, pivo fujky, ceny vyssi prumer.

gary [22. duben 2009 | 23:12]

Do této pizzerie rád chodím. Pravda, naproti solidce, nyní již sic opravené. Obsluha někdy
pomalejší, neuškodilo by více lidí. Ale pizza a jídlo včetně polívky velmi šmakovalo. dobré jsou
hotovky - většinou netradiční, ale i tak.

taranee [14. listopad 2008 | 17:00]

Příjemné prostředí, ale pizza bohužel jedna z horších která se dá v plzni sehnat. A kofolu mají
pěkně předraženou 0,4l za 25 korun.
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Janinininka [27. září 2007 | 17:24]

Pizza nic moc, ale měla sem tam jednou polívčičku, ta byla doblá a taky náký dortíky.. sice byli
z mrazáku, ale co. jinak je tu moc příjemné prostředí :)

Johnny [18. květen 2007 | 00:47]

Musím říct, že jsem se poměrně dlouho ostýchal, než jsem do tohoto podniku vkročil. Přecejen
to, že přímo naproti přes chodbu sídlí Solidka, není moc dobrou reklamou. :) Musím ale říct, že
i vzhledem k tomuto faktu, mě o to více překvapilo pohodové prostorné prostředí a opravdu
příjemná obsluha. Pizzu jsem tu zatím neměl, uvidíme někdy příště. Teď s tímhle podnikem
nemám žádný problém. UPDATE(18.5.07): Tak bohužel... druhá návštěva hodně zkazila
dojem. Že byla obsluha velmi pomalá a zpruzená ani tak nevadí, ale že jsem dostal pizzu,
která byla vysušená a tvrdá doslova jako kámen, je problém. Nevím, jestli to byla nějaká
náhoda, přesto tu už jídlo asi zkoušet nebudu. Na pivo ale v pohodě. ;)
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