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Příjemně zařízená restaurace nedaleko Americké třídy. Velký výběr minutek, různých koktailů
a džusů, velký výběr kávy, palačinek a pamlsků všeho druhu. Výhodou je celkem dobrá a
levná küchyně. Během letních měsíců je na letní zahradě k dispozici bar. Obvykla bývá dost
plno, v tom případě můžete zkusit ještě restauraci u Lízalky.

Otevírací doba: 
Po až Čt: 10:00 - 22:30
Pá: 10:00 - 24:00
So: 11:00 - 24:00
Ne: 11:00 - 22:00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - TV/projekce - čínská kuchyně. V podniku se točí
Plzeňský Prazdroj  - Svijanský Máz 11° - Svijanský Kvasničák 12,5° - Svijanský Fanda 11°.

Komentáře

Swain [9. květen 2015 | 20:16]

Nedat na rok staré recenze a dát druhou šanci se oplatilo. Příjemná obsluha a kuchyně
přiměřená cenám. Upravený interiér působí příjemně a světle ikdyž jde o sklepení. Dal jsem si
růžovou paneku na cibulce, vypadalo a chutnalo to báječně. Škoda že češi a slováci dávají
přednostně negativní reference.

Janes007 [30. říjen 2014 | 13:46]

Jedním slovem HNUS!!! Za letošní rok jsem zde byla párkrát, pravda, na smažených
pokrmech typu řízek atd. se nedá téměř nic zkazit, ale hotovky stojí za vyliž..... Těstoviny a rýži
podávají rozvařené, vypadající, jako by někdo předtím vyvrhl na talíř, omáčky s
nezapomenutelnou pachutí chemie, odporné! Polévky - jeden mastný vývar + obsah, no
comment.

Assshack [26. květen 2013 | 18:41]

kutna [9. leden 2013 | 00:07]

Skvělá obsluha. Jídlo těžký průměr a ještě zřejmě podle toho, kdo zrovna vaří. Tu třetí
hvězdičku dávám za obsluhu, za jídlo maximálně dvě a to s přivřeným okem.
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Pupinka [1. březen 2012 | 22:00]

Super jidlo a obsluha. Jen tak dál

brkan [31. leden 2012 | 14:57]

Nevim, nevim, kam to chtějí dál směřovat, když si kuchař vydržuje v kuchyni kočku(y) a to
myslim doopravdy živé zvíře!!! To ať si dělá doma, když vaří, ale v restauraci by to být nemělo.
Ještě, že jsme tam nejedli měl bych pochuti. Taky je ještě možné, že tam mají myši:-)

Hajný [22. duben 2011 | 11:06]

Hrozný. Včera jsme se tam vydali na Zelené pivo, speciál který se točí vždy na Zelený čtvrtek
a dle seznamu na internetu padla volba právě na Lízala. Seděli jsme tam na zahrádce jako
trubky čtvrt hodiny, jenže pro obsluhu skládající se ze tří lidí, jsme byli zřejmě neviditelní! Řvalo
tam rádio s hyperdisko hity, děs. Zvedli jsme se a na Zelený speciál vyrazili do Lízalky, kde
byla obsluha příjemná.

micky21 [21. leden 2011 | 22:02]

Dříve jsme tam chodili velmi rádi, pak se nám párkrát stalo, že jsme přišli v 9, dostali jsme
jídeláky, pak kolem nás obsluha chodila jako že nás nevidí a ve čtvrt na 10 nám sdělili, že už
nevaří. Pak jsme jednou seděli v nekuřácké části vedel kuchyně a slyšeli vyjádření paní
kuchařky o tom, co jsme si objednali (slušně řečeno byla otrávená, že musí vařit co jsme si dali
- tak to pak bylo nepoživatelné). Od té doby nás tam nikdo neuvidí.

Nataniel [10. leden 2011 | 15:58]

Dnes už kdysi moje oblíbená restaurace. Včera jsem byl v této pseudorestauraci na večeři a
dočkal jsem se nemilého překvapení. Ještě se třemi přáteli jsme si dali 4x katův šleh (býval
zde jeden z nejlepších v Plzni), 2x z kuřecího a 2x z vepřového masa. Pro zkrácení recenze
vypíšu pouze seznam nedostatků. Všechny tři porce hranolek byly absolutně nedosmažené, já
jsem si nechal připravit šťouchané brambory a ty mi byly dodány pouze s nasekanou syrovou
cibulkou, avšak to nejhorší teprve přišlo, maso v mé porci mělo divnou příchuť, kterou jsem
zprvu přes omáčku nevnímal, avšak nedalo mi to a dal jsem si jeden kousek bez omáčky a k
mému podivu bylo zcela nepoživatelné, nevím jestli syrové nebo zkažené. Po stížnosti
kuchařům mi bylo sděleno, že maso je zcela v pořádku. Nicméně teď jsem doma s otravou
jídlem. Opravdu si dejte na kuchaře z této restaurace pozor.

nusowitz [3. leden 2010 | 18:15]

Dříve jsme zavítali spíše v létě, kdy neduhy podniku léčila aspoň zahrádka. V zimě to již bylo
horší, nekuřácká část je vedle kuchyně, tak oblečení smrdí taky, ale olejem. Tím se rozhodně
nešetří, protože všechny přílohy jsou jím nasáklé jako houba. Jídla v menu jsou dost fádní,
ačkoliv je jich tam mnoho. Převažuje kuře + něco. Chuť taky nenadchla. Obsluha byla celkem
solidní, ale to je asi tak všechno.

Kiss [26. duben 2009 | 23:19]

V této vcelku útulné, ale příjemné restauraci, jsem byl několikrát jak venku tak uvnitř. Jídlo
převážně jednoduché, ale velmi chutné a také levné. Obsluha standartní, výběr alko i nealko
nápojů široký. Jenom co se týče platebních instrumentů mohli by vracet na stravenky a začít
brát karty!

gary [23. duben 2009 | 20:30]
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V této restauraci jsem byl několikrát, ale vždy pouze venku, vevnitř ještě ne, proto nemohu
zcela hodnotit. Ale na zahrádce na vzduchu se mi líbí, i když prostředí je to netradiční, pravda
a přes vlaky toho opravdu slyšet moc není. Ale jídlo bylo až na výjímky v pořádku, ale obsluha
byla pomalejší, někdy až moc. Tedy, kdo má málo času na oběd, tak tam ne. Ale kdo to neřeší,
nadlábne se velkými porcemi za trochu vyšší ceny.

topgurman [28. leden 2009 | 20:34]

Sit lizalu se nebezpecne siri Plzni a sni take Krusovice. Komentari piva se tedy vyhnu. Jinak
interier celkem zmatecny od Afriky pres selsky az k televizi s eurosportem. Jidlo bylo dobre,
porce velka za slusny peniz. Obsluha udelala co jsem zadal, nic vic, nic min. Meli by videt
pana Buriana v pozici prodavace v papirnictvi, zdravim s usmevem damy.

pavlusa [4. prosinec 2008 | 07:33]

Jídlo totálně neochucené - bez koření, bez soli. Sice velké porce, ale bez chuti. Pivo naprosto
katastrofální - vyčpělá voda bez bublin! Bývalo to zde lepší.

jochy [26. srpen 2008 | 11:55]

skvělé místo na skvělý dlabanec v centru města. Pivo ucházející v rámci možností
krušovického pivovaru. Doporučuji na posezení s přítelkyní nebo malou partou lidí. najíst napít,
trošku namlsat ;)

SNIKERSKA [8. červenec 2008 | 21:09]

Jídlo dobré, ale ta porce je fakt mazec. Dala jsem si poloviční a přinesli mi to na takovym
obrovskym táci. No nevim jak by to dopadlo kdybych si objednala velkou porci i tak se měla co
dělat to sníst. Ale je to dost na blbém místě u Jižního kde každých pět minut perojede vlak a
není slyšet vlastního slova...

Chico [20. květen 2008 | 12:34]

Vaří dobře, obsluha příjemná ale trochu zmatená.  Edit 20. 5. 2008 Asi změnili kuchaře,
protože kvalita kuchyně se hodně zhoršila. Jídlo naprosto bez soli, hranolky nepečené a
studené. Pivo se taky zhoršilo.

Matci [22. říjen 2007 | 10:27]

Jídlo fajn, ale hodně záleží na momentálním kuchaři. Obsluha pomalá a občas nechápavá.
Ceny dobré. Letní zahrádka příjemná...

Johnny [11. říjen 2007 | 20:52]

V létě je zahrádka hodně příjemná a jídlo dobré, ale obsluha příšerná i když není plno. Dole je
situace o něco lepší, ale stejně daleko raději zajdu K Lízalce - podobné prostředí, stejné jídlo,
lepší obsluha.

Jelen [11. říjen 2007 | 12:32]

Pěkná hospůdka s opravdu velkým výběrem jídel za dobrý ceny.  OBSLUHA JE POMALÁ A
NEOCHOTNÁ. CELKOVĚ KAZÍ DOJEM!!

Votep [15. září 2007 | 11:11]

Zahrada je supr. Ty Krušovice ujdou. Výběr z lístku je fakt velkej a to jak z jídelního tak z
nápojovýho. Ceny jsou opravdu přijatelný.  Teď se nám nedovno stalo, že nás ani po dvaceti
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minutách nikdo neobsloužil. Sice narvaná hospoda, ale dvacet minut je dvacet minut...

Milka [24. červenec 2007 | 11:45]

Jídlo fakt docela dobrý, ale ta obsluha velmi kazí dojem už delší dobu.

JohnDoe [4. červen 2007 | 18:25]

Chodim tak rad kvuli tomu jejich skvelymu jidlu. Tohle jaro jsem tam byl trikrat, pokazdy na
terase a jsem sklamanej z obsluhy. Pomala, zmatena, dost casto neco poplete (to mi rikalo i
vic lidi). Ale pokud mate trpelivost, tak doporucuju.

Heal [22. duben 2007 | 12:57]

Fajn jídlo, dobré ceny, ale personál naprostá tragedie, pokud chcete lízala s dobrou obsluhou,
doporučuji spíš lízalku ;-) Je to kousek od sebe a určitě budete spokojenější

papyr [7. únor 2007 | 18:44]

Supr restaurace, skvělé ceny! Jen pozor nedávejte si hranolky pokažde když sem zde byl
suché, tvrdé nebo nasáklé olejem, jinak ostatní příloha supr!

jesterka [4. září 2006 | 16:38]

Výborně vaří a velký porce.

L@D@ [14. květen 2006 | 23:14]

V lete je prijemne posezeni na prostorne terase. To se rozhodne o restauraci rici neda.
Prostory jsou zde znacne stisnene a to nemluvim o panskych zachodech. Vyhodou jsou ceny
jidel i kdyz leckdy odpovidaji kvalite.

Méďa Béďa [26. duben 2006 | 01:58]

Moc pěkně předělaný sklep, moc ochotná obsluha. Akorát bacha na ten vstup, schody hned za
dveřma z ulice jsou pěkně o držku :-(. Ale točit Krušovice ve městě piva (i když europatok
Gambáč poslední dobou není taky nic moc) považuji za neuvěřitelné barbarství.

Cesar82 [16. březen 2006 | 22:32]

Výborná hospůdka s vřelou obsluhou a opravdu s výbornou kuchyní za docela pohodový ceny.
Je fakt, že pivko je trochu dražší, ale výborný točí tu i černý!!! Nevýhodou je, že je tu docela
málo prostoru a  volných míst takže doporučuji rezervačku.

Lajka [5. březen 2006 | 22:28]

Vhodné místo pro výkrm (výborně vaří), nevýhodou je stálé hledání volného stolu a nápoj se
jménem Krušovice. 

Zoidberg [17. únor 2006 | 12:48]

V lete na zahrade byva casto plno, obsluha nestiha roznaset.
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