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Posada Mexicana
Adresa:
Telefon:

T.G.Masaryka
Plzeň - Centrum
+420-377-270-788

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

Mexická restaurace v centru města. Nachází se na
Masarykovo náměstí, jednu zastávku od Americké
tramvají č. 4 směr Bory. Stylové posezení, velký výběr
nápojů - samozřejmě nechybí tequilla - a jídla mexické
kuchyně. Kapacita 60 míst k sezení. Při příchodu můžete
nahlédnout do terária obývaného gekončíkem nočním.
Otevírací doba:
Po-Čt: 11:00 - 23:00
Pá: 11:00 - 01:00
So: 18.00 - 24:00
Ne: 18:00 - 23:00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada gastroPASS - vegetariánská kuchyně. V podniku se točí
Plzeňský Prazdroj - Hoegaarden White - Porter 19°.

Komentáře
milada13 [18. leden 2012 | 14:06]
Bejvala to skvělá \"mexická\". Chodívali jsme sem velmi často a velmi rádi. Letní zahrádka ve
vnitrobloku velmi přijemná. Jídlo bylo skvělé, kuchař Venca ochutil i na přání a vrchní Vilda byl
velmi milý. Od té doby ale, co změnila majitele, to bohužel už za moc nestojí. Škoda jí :-(
Sonikv [20. duben 2011 | 22:16]
Mohlo to být horší, ale i mnohem lepší. Obsluha příjemná, personal však na dotaz o složení
pokrmu řekl, že neví a že se musí zeptat kuchaře - přinesl informaci, že se jedná o
sladkokyselou omáčku. Vepřová fajita - maso tvrdé, šlachovité, pokrm plný dužnatých rajčat
bez chuti a nedosmažené cibule, celkově bez chuti a aroma. Tortila však dobrá, včetně
naložených jalapenos. Príloha hranolky - z pytle z makra, avšak poživatelne a celkem dobrá
tatarka. K piti rozlévaná Mirinda, špinavá sklenice s pachutí starého hadru. Celkově myslím, že
restaurace je příjemná, působí však zanedbanějším dojmem.
Onestarzz [7. duben 2011 | 00:07]
Tak tahle mexická restaurace mi dost zklamala celkově né moc čisté prostředí, pivo nic moc
asi se tam málo točí a jídlo hrůza nevěřil sem očím co sem měl na talíři hrůza párkrát sem do
toho píchnul a nechal odnést... jediné co pozitivum bylo celkem příjemná obsluha.
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portorico [7. prosinec 2010 | 14:58]
Zde jsem byl jedinkrát a naposledy(je to tedy už možná půl roku nazpět), takle \"příjemného\"
barmana(číšníka) jsem snad v životě nezažil, když jsme přišli zrovna hlasitě telefonoval a
vůbec sme ho nezajímali, ikdyž si nás určitě musel všimnout. Až po chvíli dokončil hovor a
rozhodl se zavítat i knám se svým suveréním, samolibým a chytráckým přístupem. Tento
člověk se octl v pohostinctví snad omylem. Myslím, že jsem mu po jeho působivém projevu
nenechal ani korunu diško :-)) Jídlo bylo vcelku dobré, ale s Cholulou se to nedá srovnávat.
Prostředí nic moc, hlavně vstupní dveře jsou neštastně řešené. O útulnosti rači pomlčím a
židle a stoly takové těžkopádné. Naopak se mi velmi líbilo, jak bylo u každého jídla znázorněno
pomocí množství papriček, jak moc pálí, to by mělo být v každé mexické restauraci povinné :-)
lofason [20. říjen 2010 | 22:20]
Supr místo na volný hodiny, které zde trávíme se spolužáky. Uvnitř je to poněkud malé, ale
venku na zahrádce je skvěle. Piva jsou výtečná, hlavně Porter, to je špica. Jídlo mi přijde
trochu drahé, ale dobré.
nusowitz [3. leden 2010 | 19:48]
Příjemně strávený večer s dobrým a nápaditým jídlem i pitím. Navíc vrchní našel i chvilku na
vysvětlení několikero dotazů ohledně mex. kychyně.
Kiss [1. říjen 2009 | 09:23]
V této restauraci dlouho dobu pracoval náš spolužák, a tak jsme sem rádi zašli na nejrůznější
druhy pro nás neznámých piv, co se týče kuchyně, je to opravdu exotika a asi ne zrovna moje
gusto, přestože miluji pálivou kuchyni, ovšem tohle sice pálolo, ale jinak jídlo bez nápadu.
gary [30. září 2009 | 18:44]
Nedávno jsme zašel do této mexické restaurace, kde jsme měli sraz. Prostory vevnitř byli
pěkné, ale přece jenom menší, tak jsme zašli na zahrádku, kde bylo perfektně. Jídlo bylo
výborné, co se mě týče, jen byla nepovedená zmrzka a pivo také nebylo to ono. A obsluha se
snažila, ale v jednom těžko mohla obsloužit narvaný podnik a tak čekání bylo poněkud delší.
Přesto doporučuji.
spachtle [23. červen 2009 | 00:55]
Příjemná hospoda s výbornou kuchyní a ne zas tak častým Porterem a Hoegaardenem.
Rozhodně doporučuji na jakoukoliv příležitost. Dávam 4 hvězdy.
Jarduk [20. březen 2009 | 23:16]
Moc příjemný a rychlý personál. Jídlo bylo velmi rychle a velmi dobré. Opravdu tam skvěle
vaří. Prostředí je celkem stylové, ale přeci jen byla škoda, že to není dotáhnuté do větší
dokonalosti. Uvítal bych klidně i mexickou hudbu, změnu elektr. vypínačů za stylovější a
zamrzelo, že nehořely svíce v držácích... zkrátka více zlepšit detajly. A cenově to není vůbec
špatné.
gambrmen [20. leden 2009 | 18:27]
Dobrej Porter samotnej, i rezanej s Plzni, vyborny jidlo za odpovidajici ceny, a rychla obsluha.
jochy [26. srpen 2008 | 11:45]
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ucházející mexická kuchyně, i když někdy prostě děsivě pálivý bůhví co... ale jelikož se dá
docela slušně zapít neobvyklými pivy, doporučoval bych na neobvyklou večeři ve 2. Jídlo s
označením pálivé je ale jen pro azbesťáky ;)
Jena [1. srpen 2008 | 00:04]
Prijemne, stylove, zajimave. Doporucuji. Moc prijemna zahradka, Hoegaarden z typickych
"kvetinacu" osvezujici. Jidlo rozmanite, nezvykle, ale velmi, velmi chutne. A obskuha? U me
dobry, myslim.
prochy.91 [10. červenec 2008 | 09:28]
Doopravdy výborná kuchyně, příjemná usměvavá obsluha, stylové a nezakouřené prostředí,
opravdu nebylo nač si stěžovat. Ještě naladit na rádiu latinskoamerické rytmy a člověk by si
připadal opravdu jako v Mexiku.
kuerten [28. červen 2008 | 23:12]
skvela kuchyne
stix [16. únor 2008 | 23:47]
jidlo celkem prumer, za to obsluha by zaslozila 5 hvezdicek. ochotni, hbyti, zadne cekani. ceny
lidove, urcite jsem nebyl naposled
Vladimír [7. prosinec 2007 | 18:18]
vynikající jídlo, pozitivně hodnotím i to, že jde o jedno z mála míst, kde se dá dostat porter,
kterýmu se sice musí přijít na chuť, ale pak je moc dobrej.
misaMisova [4. listopad 2007 | 13:37]
Opravdu vynikajici jidlo i piti.
Johnny [24. červen 2007 | 21:47]
Výborná jídla (vybraná z velkého a velmi rozličného menu :), s obsluhou žádný problém.
Opravdu velmi dobrý dojem.
LinyRocht [20. červen 2007 | 00:10]
Restaurace sice hezká, ale barman nepříjemnej a když došlo na placení, tak přehnal účet o
400 Kč, naštěstí jsme si účet přepočítali sami... Tak nevim, co si o tom myslet...
deny.gat [4. červen 2007 | 21:56]
Móc povedená restaurace a barman je takovej vtipálek =). Mají i hezký posezení na zahrádce,
kde ten čas utíká nějak rychlej=) Navíc to mam cestou ze školy, takže tam asi budu častějš...
Holka_modrooka [23. únor 2007 | 19:05]
Je to tam stylovy, to zase jo, ale obsluha neprijemna.
nasa [18. prosinec 2006 | 13:35]
vynikajici mexicka kuchyne, ale asi se da i dobre posedet na baru
ambiente [21. říjen 2006 | 12:12]
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Parádní a stylové posezení, které opravdu navodí pocit žhavého mexika. Vřele doporučuji
Fajitas - super chutnající lehce pálející:)
swed [19. říjen 2006 | 09:29]
Dopuručuji jídlo Chochabamba. Dal jsem jsem to v pálivosti 3 papriček a bylo to skoro moc.
Ale jinak vynikající pochoutka. Super je řezaný pivko Prazdroj s Porterem... Číšník byl velmi v
pohodě.
dikobraz [14. únor 2006 | 21:06]
Jenom ten barman je ňákej divnej..
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