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Anděl Vegetarian Restaurant
Adresa:
Telefon:

Bezručova
Plzeň - Centrum
+420-777-022-235

Kategorie: na jídlo
II. cenová kategorie
(do 20-26kč/pivo)

http://www.andelcafe.cz/restaurant
Vegetariánská restaurace, která nabízí bezmasé speciality z celého světa. Každý všední den
nabízí zvýhodněné denní menu.
Příjemné zpestření je i rozsáhlý samoobslužný zeleninový bar, kde si můžete dle své chuti i
fantazie dopřát a zkombinovat vše, co máte rádi.
Otevírací doba:
PO - PÁ 11.00 - 23.00
SO 12.00 - 23.00
NE 12.00 - 22.00 Jsou zde dostupné tyto extras: vegetariánská kuchyně. V podniku se točí
Bernard 12° - Bernard 10°.

Komentáře
pucmeloun [26. listopad 2012 | 20:56]
Před dlouho protahovanou rekonstrukcí to byl jistou dobu nejlepší podnik svého druhu v Plzni.
Pak začali nabízet ryby a zkrátili provozní dobu. Po rekonstrukci jsem zde byl cca 5x - polévky
ok, druhé jídlo celkem strašné (hodnotím vegetariánskou variantu). Nemají točené pivo,
lahvové celkem drahé, na to jaký je to patok. Jediným plusem je příjemná obsluha, která je ale
bohužel celkem pomalá. Celkově vzato neexistuje žádný důvod, proč sem chodit.
Ladyhawke [20. březen 2012 | 15:22]
Toto bývala ještě donedávna moje nejoblíbenější restaurace. Říkala jsem si, že konečně
někdo pochopil, že vegetariánská jídla jsou skutečně jídla bez masa. Bohužel ale nedávno
začali nabízet ryby, což vážně nechápu. Mohli by alespoň změnit název, když už to takhle
degradovali.. Opravdu mě to hodně zklamalo a už nemám chutˇ tam chodit - kdo ví, do čeho
všeho se dostanou rybí zbytky. Škoda, protože jinak tam vaří opravdu výborně.
já [13. leden 2012 | 17:08]
Fajn restaurace na oběd, celkově... výhody: nekuřácká, příjemná obsluha - nechápu, kde se
tady bere její kritika. nevýhody: poměrně malé prostory mezi jednotlivými stoly , a trochu přeci
jen to, že chybí maso :)
Friday [11. listopad 2011 | 14:05]
Sem chodím strašně ráda - nebo spíš chodila, bohužel, protože je tam nově zákaz kouření. Z
mého pohledu je to škoda, vařili výborně, i když obsluha nebyla nic moc. Jednou nám dokonce
přinesli oběd za 65 minut a \"omluva\" byla, že jsme si neměli dávat jídlo z lístku, ale z
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poledního menu, když jsou obědy. A taky to pivo se moc nedá (11°Bernard, žádná 10°a 12°jak
je tady napsáno). A taky nás často vyhodili ve 22hod., i když mají mít otevřeno do 23:00 :-( Ale
jinak tam fakt skvěle vaří!
AleLuc [21. říjen 2011 | 12:04]
Polední menu chuťově poněkud fádní a bez fantazie, ale velmi dobré polévky. Obsluha
pravidelně část objednávky zapomene, není příliš rychlá a ani zdvořilá.
ain [28. září 2011 | 10:26]
Klady: Vynikající vegetariánská restaurace, kde konečně pochopili, že vegetariánské jídlo je
opravdu jídlo bezmasé. Jídlo je výborné, výběr i menu rovněž. Prostředí restaurace je velmi
příjemné! Zápory: Restauraci by rozhodně prospělo, kdyby byla nekuřácká. Smrad z cigaret je
to jediné, co kazí z téhle restaurace dojem. P.S. 28.9.2011: Restaurace je konečně nekuřácká
- zaplaťpánbůh!!!
paja1012 [11. září 2010 | 23:22]
Z hlediska menu je to dobrá volba pro ty, kteří hledají ne úplně tradiční jídla, ale dobře
uvařená. Mě tam velmi chutnaly např. houbové karbanátky, špenát s ricotou nebo šťouchané
brambory. Obsluha by mohla být rychlejší. Restaurace je kuřácká, pouze v době obědů se
nekouří.
miffi [20. leden 2010 | 06:53]
příjemná restaurace dobře vaří
amy [24. duben 2009 | 16:46]
Prostředí dost omšelé, personál netečný, zelenina buď oschlá nebo taková jakoby nějak divná,
těžko říct, jak. Snědla jsem skoro všechno, špatně mi nebylo, ale víckrát tam nejdu, tak proto.
Blueflanker [16. prosinec 2008 | 19:32]
V pohodě obsluha a i \"masožravec\" se zde dosyta nasytí a bude mu chutnat. Příjemné ceny
a poloha. Rozhodně doporučuji zkusit
fairysek [18. září 2008 | 21:43]
tam jsem se něco nachodila, když to otevřeli. vaří tam opravdu výborně.
Jetro [15. srpen 2008 | 21:47]
Ač jsem masožrout, zde jsem si opravdu pochutnal. Doporučuji, určitě zajdu zas.
Fiky [21. říjen 2007 | 21:25]
Restaurace s pěkným prostředím a ikdyž nejsem vegetarián, tak jsem se tu dobře a chutně
najedl. Obsluha je příjemná, až na Báru, s tou nemám dobrou zkušenost.
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