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Restaurace Na Růžku

Adresa: Masarykovo náměstí Kategorie: na jídlo
Dobřany - Dobřansko II. cenová kategorie

Telefon: +420-377-972-487 (do 20-26kč/pivo)

V restauraci jsou dvě místnosti plus salónek, dva bary a
pro zkrášlení akvárium s rybičkami. Příjemné prostředí
restaurace je udělané v lodním stylu mořským akváriem.
Jsou zde dostupné tyto extras: nekuřácký prostor. V
podniku se točí Gambrinus 10°.

Komentáře

Drice [19. únor 2013 | 12:39]

V této restauraci jsem pokaždé moc spokojen. Obsluha příjemná a jídlo výborné.

tanja [12. únor 2010 | 09:03]

Opravdu příjemný podnik, jen bych doplnila recenzi viz. níže.... námořnická místnost je
nekuřácká, knajpa kuřácká :-) dobře vymyšleno. Chodíme tam z práce, kolegyně Maruška nám
už tradičně několikátý rok po sobě kupuje poukázky :-D

goen [13. prosinec 2009 | 21:18]

Super podnik. Dobré Jídlo, příjemná a pěkná obsluha a samozřejmě i pěkné prostředí. Moc
doporučuji pro posezení s přáteli nebo jen tak na oběd či večeři.

Poldman [21. listopad 2009 | 23:54]

Osobně sem chodím na jídlo častěji než do Modrý Hvězdy která je co by granátem dohodil. Je
to trochu víc zastrčený, takže lidi co přijdou přez náměstí jdou spíš do Hvězdy. Jináč hospoda
dobrá 1 místnost je spíš knajpa a chodí tam dělníci přes den (mají tam každej den kolem 5
hotovek za 70 kč). 2 místnost je v námořnickém stylu podle mě dobře udělaný. Kuchyň je
společná i když námořnická místnost má svůj jídelníček a je to oddělený chodbou na který se
mimochodem taky sedí. Jídlo mají dobrý ale nic co bych někde jinde už nejedl. Jo a kolem
oběda ve všední den se místo k sezení shání celkem blbě ;)

eMiLy.ThE.dRuNk [12. leden 2009 | 21:13]

Tak tady nemam co vytknout... :) Nej restaurace....

Vohry [5. září 2008 | 17:21]

Příjemné posezení v relativně nedávno zrekonstruovaném prostředí a hlavně celkem
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povedená kuchyně. Rozhodně mohu jen doporučit.
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