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U Dipoldů

Adresa: Skrétova Kategorie: na jídlo
Plzeň - Jižní Předměstí II. cenová kategorie

Telefon: +420-377-819-078 (do 20-26kč/pivo)

Společnost J2M 2006 s.r.o., která v listopadu 2006, 110
let po dostavbě domu obnovila provoz této restaurace,
chce a navazuje na její nejlepší tradice výbornou kuchyní
(tradiční českou i mezinárodní) a plzeňské pivo doplňuje i
znamenitou vinotékou, kde se podávají přívlastková vína
firmy Kováč a školního statku Valtice. Restaurace U
Dipoldů pravidelně vítá i známe osobnosti jako např.
Hanu Hegerovou, Antonína Procházku, primátora atd.
(oficiální text)
pondělí - čtvrtek 10:00 - 22:00
pátek 10:00 - 24:00
sobota 11:00 - 24:00
neděle 11:00 - 22:00

Jsou zde dostupné tyto extras: ticket Restaurant -
gastroPASS - Cheque Dejeuner - regionální piva. V
podniku se točí Plzeňský Prazdroj  - Kozel Černý  -
Koutské nefiltrované 12°.

Komentáře

hondis [23. únor 2011 | 00:01]

Dobrá kuchyně i pivo. Příjemné prostředí pro posezení s přáteli. Perfektní obsluha!

gambrmen [4. červen 2010 | 02:35]

joshua [3. únor 2010 | 20:30]

klidné prostředí, výborná obsluha, dobrý pivo a dobrý jídlo. rád sem chodím, ale to červený lino
je příšerný :)) každopádně na zastavení se na pár pivek a jídlo je to jedna z mých
nejoblíbenějších v plzni

Kiss [18. listopad 2009 | 11:36]

Tomuto podniku se z nějakého důvodu dlouhou dobu vyhýbal a váhal s návštěvou, až
nedavno, kdy jsem potkal známého, který pracuje opodál a tak mne tam zatáhl. Byl jsem
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doslova konsternován, a neveřil vlastním očím jakého lze dosáhnout pokroku. Původně jsem si
chtěl dát pouzepivu, ale když už pročítal jídelní lístek, nepohrdl jsem vynikajícím řízkem se
salátem a byl velmi spokojen.

Méďa Béďa [7. červen 2009 | 20:23]

Už pár týdnů tam visí cedule "Z technických důvodů zavřeno\"...

bonzz [16. duben 2008 | 17:06]

Kdyby nebylo šéfa blba, nebyli by teď Dipoldi zavřený. Budeme doufat, že až se obnoví
tradice, tak to bude šlapat jako za Jardy Terče a Mildy!!!!!!!!!

Chico [5. duben 2008 | 14:43]

Dipoldy mam kousek od baráku, rád si sem zajdu na jídlo, levná/dobrá kuchyň, pivo kvality
\"prazdrojáckých hospod\". Obsluha rychlá a milá.

duda [17. únor 2008 | 17:35]

Podnik, který je v nejhorším případě za jedna minus. Kvalita a míra piva více než 100procent,
kvalita a množství jídla také více než 100 procent. Obsluha rychlá a nevtíravá, vřele doporučuji
všem.

L@D@ [18. listopad 2007 | 23:15]

Restaurace, kde se přes den výborně najíte, vyber ze 4 hotovek v cene kolem 55,- Obsluha je
zde vyborna, posezeni prijemne.. doporucuji vyzkouset
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