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Nyní restaurace Rozmarýn - Původní restaurace a kavárna Simsalabim, je umístěna v
průjezdu domu na Americké třídě. Celý interiér je zařízen v kouzelnickém stylu, takže tam
najdete spousty mytologických předmětů a kouzelnických rekvizit. Stoly jsou dostatečně
daleko od sebe, tudíž nejste rušeni vedlejším stolem. I přes obědy zde hrají klidnou jazzovou
muziku a ve večerních hodinách české středověké kapely. Jídlo je výborné s nádechem
moderní gastronomie. Na výběr jsou jak české speciality jako vepřová žebra a pečená kachna,
tak exotické stejky jako had, zebra nebo klokan. Obsluha vstřícná a usměvavá, což je dnes k
nezaplacení.
Otvírací doba: 
Po-Čt: 10.00 - 23.00
Pá 10.00 - 24.00
So 11.00 - 24.00
Ne 12.00 - 22.00

[s]Kavárna Simsalabim[/s]
Se nachází v horní části podniku. V nabídce je Stella Artois a káva značky Lavazza.
Otvírací doba: 
Po-Čt: 8.00 - 23.00
Pá 8.00 - 24.00
So 9.00 - 24.00
Ne 10.00 - 22.00
Jsou zde dostupné tyto extras: platební karty. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj  -
Staropramen 10° - Stella Artois .

Komentáře

Berry [23. červen 2011 | 17:53]

Kouzelné prostředí...

Luci [22. červen 2011 | 12:29]

Restaurace mi vyloženě uchvátila. Chtěla jsem někam, kde je to netradiční, romantické a
příjemné a toto Simsalabim slpnila na jedničku. Jídlo bylo vynikající, obsluha příjemná a
atmosféra kouzelná. ;) Mohu jen vřele doporučit. Určitě Simsalabim navšívíme znovu!:)
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davy [30. duben 2011 | 12:40]

Překvapil mne originální a pěkný interiér. Žabí stehýnka, šneci, klokaní steak, zmrzlina s
horkými jahodami- vše chutné a dobře připravené. Avizovaný domácí medovník byl žel jen
velkovýrobní marlenkou, jak sám řekl číšník. Obsluha byla ovšem tragická. První pocit, že
nejsme vítáni, jsme zaznamenali hned po příchodu, kdy jsme oznámili, že jdeme na předem
koupený voucher. Pak jsme mezi jídlem čekali 20 min, kdy číšník na baru telefonoval a vše
završil očima v sloup a nepříjemným obličejem, když jsme se zeptali na možnost horkých malin
a jahod současně, takže jsme si raději vzali standradní jahody. Jestli nám někdo dá důvod
restauraci znovu navštívit, pak budu doufat v jiného číšníka. Zatím však půjdu raději tam, kde
se cítím vítán a peronál je milý a pozorný. Pak rád nechám i nadstandardní dyško. V tomto
případě jsme nechal adekvátní 1,-Kč:-)

Mody [7. duben 2011 | 09:23]

Krásné neokoukané prostředí, obsluha příjemná a rychlá, stůl zavěšený na řetězech je pecka.
Dali jsme si klokaní steak, který chuťově nebyl špatný, ale byl moc propečený tudíž vysušený.
Název jídla \"Skipy byl náš kamarád\" mi přijde nevhodné a hlavně dost morbidní.

beet [29. březen 2011 | 01:13]

prijemny interier, pekne posezeni na zahradce k jidlu jsme se bohuzel nedostali, po nasi
otazce, zda muzeme platit kartou si nas obsluha nahora zacala prehazovat s tou dole a to kdyz
mam hlad a malo casu opravdu nemam zapotrebi snad to byl ojedinely pripad

Tree [6. březen 2011 | 13:45]

dala jsem si tomatovou polévku a byla super, to je asi tak jediné pozitivum. Frizantino přinesli
ve skleničce, která asi hodně pamatuje, na některých místech byla olámaná. vrcholem všeho
byl nepříjemný číšník, který mě i mojí kamarádku ošidil o 10 kč.

jochy [31. prosinec 2010 | 17:49]

Zajímavá restaurace s velmi chutným jídlem. Porce i kvalita byla přiměřená místním cenám.
Chutnalo mi, přijdu zas

Anderson82 [9. listopad 2010 | 13:40]

Dnes 9. 11. 2010 jsem navštívil tento podnik jako zákazník, který zde ještě v těchto prostorách
nebyl. Musím ocenit to jak dobře podnik vypadá a také oceňuji hezké webové stránky podniku.
 Simsalabim měl dnes v nabídce polední menu (které jak bývá zvykem u ostatních podniků,
levné a rychlé) vybral jsem si tedy ze dvou nabízených jídel \"Katuv šleh, krokety\" a jemnou
květákovou polívku. Polévka byla opravdu výborná.  Katův šleh s kroketami mě bohužel nemile
překvapil. Proč ? Omáčka byla studená. Kroket 11 kousků. Porce by stačila možná tak malému
dítěti. Bohužel není to ještě všechno. Obsluha (Lucie H. - dle účtenky) byla nějaká \"podivná\".
Možná jen měla špatný den nevím... Přišli jsme do podniku. Já a kamarád. Objednali jsme si
pití (nealko pivo, colu) a že si jídlo objednáme až chvíli. Zjišťovali jsme tedy na co máme chuť.
Měli jsme už vybráno. Chvíli po našem příchodu (cca 5 minut) přišla i kamarádka objednala si
též pití (colu).  A když ho obsluha přinesla. Kamarádka stačila říct děkuji a nadechla se pro to
aby mohla vyslovit co si objedná k jídlu v tu ránu obsluha pryč... Čekali jsme docela dlouho. Už
jsme mysleli, že tam budeme muset zajít osobně. Ale obsluha po 10 minutách přišla.... Takže z
celkového pohledu na obsluhu hodnotím tak, že jsem bohužel zklamán. Podotkl bych také, že
z obsluhy jsem neměl zrovna příjemný dojem a přátelský přístup. Celkem jsme se zdrželi zde
hodinu. Kdyby obsluha nebyla \"kdesi\" mohli bychom si dát zde i kafe. Ale jelikož to byla
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polední pracovní pauza. Nebyl čas. Díky obsluze. Když jsme požádali obsluhu k placení trvalo
to 5 minut než vůbec dorazila k nám. Podotýkám, že v podniku nebyl nějak extra velký počet
lidí...   Doufám, že tohle byl ojedinělý případ. Jinak by bylo škoda, takového, na první pohled,
příjemného místa, se jen tak, díky obsluze, studenému jídlu, vzdát...

Kovařikovi [7. září 2010 | 14:31]

Prima podnik, jidlo fantasticke a prijemna obsluha.

Boss [6. listopad 2009 | 17:32]

Prostory bývalého Manhattnu jsou prostě unikátní. Podnik je velice stylový a narozdíl od
minula čistý. Obsluha příjemná a profesionální, ceny vyšší, ale jídlo skvělé. Líbilo se nám
rozestavení stolů, které nejsou sardinkoidní jako jinde. Celkově stojí za návštěvu, doporučuji.

ulfgoran [25. říjen 2009 | 09:05]

Krásné prostředí, příjemná obsluha a hlavně vynikající jídlo ještě k tomu vtipně pojmenované.
Ceny nejsou nejnižší ale rozhodně odpovídají kvalitě takže tenhle podnik všem doporučuji

Majdalena [7. říjen 2009 | 01:57]

Fajn restaurace, kterou si nechávám pro zvláštní, úříjemné příležitosti, i kldyž přes poledne
zajdem i na meníčko s kamarádkou (pravda, to jsme se nesetkaly s úplně perfektní obsluhou,
ale kvalita jídla nám to vykompenzovala a jinak zcela OK)!

Katkas [20. září 2009 | 13:23]

Příjemné prostředí i obsluha. Chutné jídlo za přijatelné ceny. Jen by se mohlo na jídelníčku
objevit ještě pár dalších vegetariánských jídel :-)

Kiss [14. září 2009 | 18:00]

Zcela unikátní a naprosto originální projekt s velmi příjemnou obsluhou a chutnou krmí, pivo už
takové není a ceny jsou místy přehnané, ale prostředí a celkový dojem výborný!

gary [3. srpen 2009 | 02:20]

Zcela originální restaurace v centru Plzně. Opět mé oblíbené sklepní prostředí řešené
klenbami. a jakoby tajemný styl této restaurace je zcela něco nového. Kouzelnické a čarodějné
vybavení je zase o něčem jiném. Obsluha milá, lehce flirtující :-).  Jídlo dražší, ale odpovídalo
porci a kvalitě.

Jeník [2. srpen 2009 | 20:40]

Prostředí, jídlo i obsluha, dávám 5 hvězdiček, ale to pivo, to bylo opravdu odporný, kalný
Staropramen desítka i Stella, no nakonec to zachránila dvanáctka Prazdroj, bohužel jí mají jen
po třetinkách. Prostě nic moc pro pivaře, ale když jsem se rozhlíd po okolních stolech, většina
návštěvníků pila víno, na to jsou zde asi víc zaměřeni :-)

iivannka [8. červen 2009 | 11:22]

Až na obsluhu, která se tvářila, že tam není, jsem byla spokojená.

Blueflanker [1. červen 2009 | 22:21]

Velmi netradicni zajimavy interier, vse pusobi velice dobre. Obsluha skvela, jidelni listek by
mohl obsahovat mene polozek ( preci jen chci jist cerstve veci a ne se ztracet v hromade jidel)
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nicmene napriklad kureci steak s hribkovou omackou je delikatesa. Ostatne vsechna jidla, co
jsem jedl byla velice dobra. Jedine co bych mohl vytknout je trochu drazsi pivo... prevazne pak
Stella( okolo 40 kč tušim) Ale je to podnik, ktery stoji za navstevu a neudelate ostudu ani kdyz
sem zajidete na nejakou slavnostnejsi veceri.

topgurman [28. leden 2009 | 20:30]

Opravdu krásná restaurace s vynikající kuchyní. Obsluha rychlá a velmi příjemná. Ocenuji
nápaditý interiér, malé mínus za pivo, i když Stellu mají dobrou, není to Plzeň. ( Pro nás mají
alespoň lahvovou:-) Celkově mohu jen doporučit!

eMiLy.ThE.dRuNk [25. leden 2009 | 02:27]

Nejhezčí restaurace v Plzni :) Obsluha milá, jídlo výborné... A oceňuji nabídku u nás
neobvyklých jídel, např. steaky z krokodýla a pod.

hard [11. leden 2009 | 20:41]

Prostředí plzeňských sklepů dokáže navodit příjemnou atmosféru. I zde se to vcelku daří.
Osobně jsme měl ale na tomto místě radši rockový klub (Céčko). Jídelní lístek pestrý, vtipně
podaný, obsluha profesionální. Jídlo vcelku dobré, ale ne nejlepší. Zeleninová obloha ke všem
jídlům stejná a žalostně chudá. Podává se tu opravdu dobré víno.

Johnny [18. srpen 2008 | 11:41]

Naprosto bezchybná zkušenost. Krásné prostředí, vstřícná a rychlá obsluha a dobré jídlo.
Všichni jsme byli naprosto spokojení.

Bendy [13. srpen 2008 | 08:20]

Od příchodu do restaurace do doby než nám přinesli pití uplynulo 45 minut. Pouze na
donesení čisté skleničky k lahvi vína jsme čekali více jak 30 minut! Připravit a donést jídlo
trvalo 70 minut! Prostředí sice pěkné, ale obsluha absolutně nekompetentní. Absolutně
nedoporučuji.

Vixen [14. červenec 2008 | 15:58]

Tak tohle je nejlepší restaurace v Plzni co se týče výborné kuchyně, skvělé obsluhy i krásného
prostředí!!!:-) Byla jsem převelice spokojena:-) Hl. se držte takhle dál! Dávám všem své
doporučení

niky [25. červen 2008 | 09:53]

Tak už jsem taky konečně zašla a byla jsem příjemně překvapená. Zahrádka je opravdu velká,
s malými fontánkami, celá obložená kůrou - opravdu kouzelná. Jídlo bylo skvělé a ledová káva
nejlepší jakou jsem zatím měla. Škoda jen, že tam není ten koutek pro děti, který tam měl být.
Vřele doporučuji.

Finchik [16. červen 2008 | 12:24]

Tak tohle je asi nejstylovější restaurace v Plzni. Už sem ji navštívil s přítelkyní 3x a určitě ne
naposledy :o)

Chico [19. květen 2008 | 12:07]

Jako malej sem koukal v TV na pohádku Simsalabim a můžu říct, že hlavní hrdinové by si jí
určitě zamilovali stejně jako já. Opravdu pohádkové prostředí dodává na útulnosti a pohodičce.
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Když si vzpomenu na dřívější podniky skáču radostí nad nynějším vzledem. Obsluha ochotná
jít pro Hoegaardena i na horní bar. Dejte si trochu pozor do Hoegaardena dávají citrón, sice se
do něj v originále dává, ale stačil mi jeden pak sem pokračoval na Stelle. Jídlo zatim
nehodnotím, takže za 4*.

Willeminka [18. květen 2008 | 19:19]

Tak restauraci Simsalabim jsem si doslova zamilovala:) naprosto úžasná, milá a rychlá
obsluha:) opravdu nanejvýš ochotná:) hodně velký výběr jídla z jídelníčku všeho druhu:)výorné
horké čokolády a to prostředí:)neviděla jsem krásnější restauraci :) Určitě navštivte a nebude
se Vám chtít odejít:)

Fiky [7. leden 2008 | 21:55]

Opravdu příjemné prostředí a po smradu a plesnivých stěnách ani památky. Jídlo mají
výborné, ale ceny trochu vyšší cenové skupiny. Jinak vřele doporučuji.

L@D@ [4. leden 2008 | 11:45]

Je to tu opravdu stylove, ani sem netusil ze tu drive kdyz tu byl klub C bylo tolik prostoru, jidla
chutna, ale mohly by byt vetsi porce, jak masa tak priloh. Pivo v poradku, obsluha paradni..
idealni na romantickou veceri ve dvou, ale i na vetsi oslavu.. doporucuji vyzkouset..
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