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U Lízalky

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

Telefon: +420-720-364-823 (do 20-26kč/pivo)

http://www.ulizalky.cz

Jestliže už znáte restauraci U Lízala, rozhodně byste něměli vynechat návštěvu U Lízalky. Ve
výběru specialit české i světové kuchyně, kávy či koktailů ani náhodou nezaostává. Krom
jiného zde vaří i levné hotovky.  Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - ticket
Restaurant - gastroPASS - Cheque Dejeuner - nekuřácký prostor. V podniku se točí Krušovice
Černé  - Krušovice Mušketýr .

Komentáře

lipo [31. květen 2016 | 14:55]

Teráska krásná, ale to je asi vše. Obsluha tak 50/50. Víděňský řízek hnus a brambory to samý.
Na placení kartou zapomeň.

mrvopice [4. duben 2016 | 10:53]

Včera jsem byl s přítelkyní na večeři, dali jsme si specialitu podniku \"Lízalčin hovězí burger\".
To, co jsme dostali, nemělo s burgrem nic společného, studená houska, vlažné maso s kousky
čehosi křupavého... Plátek cibule měl 1cm na výšku, místo plátku okurky 2 celé překrojené
napůl, místo křupavého plátku slaniny asi 1cm vysoký smradlavý plátek super levné slaniny,
kvalita by odpovídala všemu, jen né věci hodné k jídlu. Hranolky nasáklé olejem, lehce
smradlavé z friťáku a 12ka pivo teplé, neodtočené, pěna spadla do půl minuty. Myslel sem, že
první pivo je smradlavé, při druhém mi vyměnili sklenku a už nesmrdělo, jen chutnalo jako z
pajzlu z vlakáče :-( Pětistovka vyhozená oknem. Na burger příště jedině do Delish, tam je
bezkonkurenční. A obsluha? :-))) Vyhněte se obloukem této restauraci!

mirk [31. květen 2012 | 14:50]

byl jsem zde na jídle se ženou a naprostá katastrofa! jídlo hrozný brambory nasmrádlý a
číšníka ani nezajímalo jestli nám chutnalo nebo ne. když jsme odcházeli kuchař stál venku
před vchodem. pak má to jídlo vypadat. Už NIKDY!!!!!!!!!!!

marwin [5. září 2011 | 15:16]

Nebýt nechutně zpraseného \"kapučína\", byl bych snad i nadšen. Výborná panenka a s
obsluhou nadmíru spokojen.

gary [3. listopad 2010 | 18:55]

Tak zde jsme měli rezervaci pro srazík bývalé práce, vše proběhlo Ok. Jídelní lístek mi
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připomněl, nevím proč, Plachetnici, asi podobnou nabídkou jídel. Obsluha milá, občas měla
fofr, ale bylo plno, tak se to dá tolerovat. Jídlo bylo skvělé. Pivo Krušovice už není to co bývalo,
takže za to nemohou. Prostředí vskutku podobné s Lízalem.

simas [25. květen 2010 | 22:06]

Naprostá tragédie, pro sedm lidí dva jídelníčky, víc problém, neochotná servírka, špinavé
sklenice a na dovršení všeho poloviční porce nedělají a dětské prodají jen dětem. Tady prostě
nefunguje náš zákazník náš pán. Bohužel ani dobré jídlo už dojem nezachránilo.

Abuse [7. duben 2010 | 12:05]

Jídlo slušný. Vnitřní prostory se mi moc nelíbí, ale to je spíš otázka vkusu.

Kiss [30. listopad 2009 | 22:41]

Lízalka vždy platial za dražší restauraci, ale co se týče výběru jídla tak je jedním z nejširších v
Plzni, kvalita už taková není a obsluha leckdy nestíhá. Ovšem výborné palačinky a kávička
dojem napravili.

Honza_M [18. červen 2009 | 22:39]

Prostředí pěkné, jídlo nám taky chutnalo, pivo trochu slabší, ale taky ještě OK. Doporučuji ale
trochu obezřetnost při placení - hlavně delších lístků - někdy mají sklony trochu se
\"připočítat\". Celkový dojem to bohužel zkazí...

taranee [14. listopad 2008 | 17:25]

jídlo je ňamka :-)

Jena [22. červen 2008 | 00:08]

U Lizalky je zvlast v lete fajn vzadu na zahradce. Da se tam s trochou stesti najist za stovku,
pokud trochu pritlacite, nabidka jidel je slusna a jejich chut prijemne prekvapujici. Zkratka -
varej solidne.

Chico [7. prosinec 2007 | 15:30]

Příjemné doplnění Lízala jeho dámskou společností. Lízalka se mi zdá hezčí a větší, ale jinak
jde o skoro stejné restaurace. Vaří dobře a za dobré ceny. Doporučuji novou nabídků steaků a
bifteků se skvělými omáčkami.

Kobra [7. listopad 2007 | 08:28]

Dobře vaří, ceny přijatelné, hezké posezení v létě na zahrádce.

Matci [22. říjen 2007 | 20:54]

Komu se líbí U Lízala, bude spokojen i tady. Jedná se v podstatě o tu samou restauraci. Jídlo
dobré a cenově přijatelné...

Votep [28. září 2007 | 12:34]

Zahrada je supr. Ty Krušovice ujdou. Výběr z lístku je fakt velkej a to jak z jídelního tak z
nápojovýho. Ceny jsou opravdu přijatelný.  Ačkoli prakticky stejný jako u Lízala, tak tady se mi
líbí víc...
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Stinin [26. červen 2007 | 00:46]

Lízalku jsem objevil nedávno, ale je to tam fakt fajn. Obrovská zahrada - jen je většina nekrytá,
takže když prší, je třeba se přemístit. Jinak fakt nemám co vytknout - točej i černý Krušovice.

Heal [22. duben 2007 | 12:08]

Lízalku doporučuji, příjemné prostředí, zahrádka super, obsluha slušná a velké porce za
přijatelné ceny

švestík [22. únor 2007 | 15:35]

Musím říci, že Krušovice mě sice moc nenadchly, nicméně celkový dojem je výborný. Mohu
vřele doporučit, výběr jídel bohatý, ceny mírné a příjemná obsluha. Jako nekuřák oceňuji i to,
že tam nebylo nahuleno. Pokud vydrží pěkné počasí, určitě se vrátím a vyzkouším zahrádku

Johnny [11. říjen 2006 | 16:31]

První návštěva zanechala výborný dojem. Pohodová zahrádka i obsluha na ní (Ne jako U
Lízala :). Velikánský výběr a super ceny. Ale hlavně samotné jídlo bylo skvělé. Doufám, že to
tak bude i příště. P.S.: Bylo to tak i příště. :)

znudíno [15. červen 2006 | 19:06]

Moje oblíbená restaurace... je levná, MOC DOBRÁ a stylová - a to se týká nejen interiéru a
exteriéru (terasa je také vymazleně zařízená), ale hlavně krásné a příjemné obsluhy. Inu...
lízalky se nezapřou...

ivcula23 [23. březen 2006 | 17:39]

Tak sem raději nechoďtě na brigádu, prý to tady chodí tak, že vás přijmou na testovací týden
bez smlouvy a pak vás vyhodí bez výplaty..! Jinak na pivo s fajn partou dobrý..

Lajka [5. březen 2006 | 23:17]

Fain prostředí, fain jídlo... jako u Lízala :) 

L@D@ [16. únor 2006 | 16:28]

Pohodovy posezeni za pohodovy ceny
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