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Luxusní restaurace a vinárna U Mansfelda nabízí široký výběr specialit domácí i mezinárodní
kuchyně, zvěřinové pochoutky a široký výběr francouzských vín. Restaurace je situována jen
pár kroků od Náměstí republiky. V létě je možné posedět na letní terase s výhledem do
Křižíkových Sadů. 
Otevírací doba: 
Po - So 11:00 - 24:00
Ne 11:00 - 21:00
Otevírací doba - Vinárna: 
Ut - So 17:00 - 24:00
Ne, Po Zavřeno
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj  - Master
13° - Master Tmavý 18°.

Komentáře

albert [11. červenec 2015 | 13:17]

Jedno z mála míst, kde pohostinství rozumí. Mohu jen doporučit.

Nobody [27. listopad 2013 | 16:39]

Je to trochu kliše jak z reklamy, ale svět je tu tak nějak v pořádku...

Rusalkao [2. listopad 2013 | 21:20]

Prostředí i obsluha ok.  Šťouchané brambory ze včera.  Jinak dobré

italianahani [27. duben 2013 | 14:41]

Vynikající kuchyně. Je to už nějaký čas, ale dělali tu výborný grilovaný lilek a excelentní
svíčkovou (nevím, zda je stále na jídelním lístku). Takže tento podnik doporučuju, kdykoliv se
mě někdo zeptá, kam zajít. Pět hvězdiček.

Vader [28. prosinec 2012 | 19:09]

Opravdu příjemné posezení, výborné prostředí, pivko a jídlo. Obsluha je velmi slušná, vstřícná
a starostlivá. Vždycky se rádi vrátíme a všem vřele doporučuji.

skhy [21. prosinec 2012 | 10:15]
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Včera sem přemýšlel kam půjdu na oběd a rozhodl jsem se, že zkusím Mansfelda. Dal sem si
Kančí plec se šípkovou omáčkou a špekovými knedlíky. Dost sem se na to těšil. Bohužel mě to
velmi zklamalo. Omáčky byla spousta, ale byla velmi přeslazená. Maso bylo suché, ale jíst se
dalo. Knedlíky oschlé a bez chuti. Kamarád si dal Medailonky z jeleního hřbetu s jalovcovou
omáčkou, hřiby a žampiony za 259 Kč. Jídlo dostal vlažné a maso měl tuhé, že se nedalo ani
ukrojit normálním nožem, natož pak rozžvýkat. K vzhledu jalovcové omáčky se radši nebudu
vyjadřovat. Po jídle se ho číšník zeptal, jestli se \"to dalo\". Pak sem dostal chuť na dezert, tak
sem zkusil Lívance s borůvkami a tvarohem. Opět sem se těšil a opět zklamání. Lívance už
byly divné napohled... nějaké moc vysoké. Když sem je ochutnal, tak hrůza. Byly suché a bez
chuti. Tak takhle já lívance od své babičky neznám. Navíc se mi zdálo, že ani nebyly čerstvě
udělané. Musel sem na ně dát spoustu borůvek a tvarohu, aby se to dalo jíst. Obsluze sem to
pak řekl, z kuchyně vzkázali, že sou prý dobré. Tak mi číšník odečetl alespoň půlku ceny.
Závěr: Už nikdy!

ZK [2. listopad 2011 | 16:40]

Hodnocení se týká jen vinárny. Pivo bylo dobré, ale obsluha pomalejsi. Na jidlo se cekalo cca
hodinu.

Onestarzz [7. duben 2011 | 00:03]

Pivečko opravdu super, jídlo výborné (velké porce a opravdu krátka doba přípravy) obsluha
celkem v pohodě a hlavně v létě super teráska !!!

Lukke [5. březen 2011 | 15:40]

Jedna z mých nejoblíbenějších restaurací v Plzni, navštěvuji ji prakticky denně. Obsluha na
profesionální úrovni, pivo i jídlo vynikající. Zvláště v létě na zahrádce (dle mého názoru
nejlepší v Plzni) je to skvělý relax u pivečka k zakončení dne s přáteli. Jednoznačně
doporučuji.

hard [5. červenec 2010 | 12:28]

Dobré místo na ochutnání té nejčistší Plzně, obsluha profesionální, Jídla dražší, ale kvalitní. V
létě je tu super výhled z terasy, všude čisto, ale někdy těch turistů, o který tu asi jde, až moc.
Salonek je ideální k oslavám typu promoce apod.

Pájator [28. únor 2010 | 13:59]

Velmi slušná restaurace. Obsluhu slušná a rychlá, výborné pivo a jídlu se také nedalo nic
vytknout. Trošku zamrzí relativně brzká zavírací doba, končit v pátek o půlnoci mi přijde brzo....

Ilona [22. únor 2010 | 06:43]

Od loňského roku velká změna k horšímu co se týče personálu, arogantní, neochotný, vědom
si toho, že mají stále plno, naprostý nezájmem o obyčejného zákazníka. Měla jsem zajištěnu
rezervaci, zapomněli na to a bylo jim to úplně jedno, nechali mne stát s 75letými rodiči
uprostřed restaurace, ze zásady mne tam už nikdo nedostane.

Nikkol [19. únor 2010 | 14:51]

Příjemná obsluha a pěkné prostředí. Je fakt, že nám už jednou přinesli polévku, která se fakt
nedala, ale jinak to celkem jde. Svíčková nezklame nikdy, ale jinak by to chtělo se trošku
polepšit. Rozhodně patří k těm lepším v Plzni.

jeppe [4. leden 2010 | 13:49]
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Obsluha slušná, pivo také umějí natočit ale večeři příště někde jinde.

Ostri1 [30. červenec 2009 | 10:59]

Na skvělé terase podprůměrné jídlo, tvrdé maso, studená omáčka. Grilovaná zelenina slaná
jako kdyby ji nakládali přímo v mořské vodě ale- nejedlá. Večeři jsme zvolili v jiném podniku.
Mansfel ztrácí na kvalitě, pivo je stejně kvalitní jako ve vedlejších restauracích. Pro nás to bylo
veliké zklamání.

spachtle [23. červen 2009 | 01:20]

Zahrádka s nádherným výhledem, příjemné prostředí dobré pivo, jídlo už párkrát zklamalo, ale
i tak si zaslouží 4 hvězdičky...

jochy [26. duben 2009 | 22:03]

Vynikající jídlo a vlastně i pivo, navíc skvělé posezení na zahrádce v parku :) Určitě se vyplatí
navštívit a trošku se zdržet.

gary [23. duben 2009 | 20:35]

Jedna z těch dražších a trošku luxusnějších restaurací. Jídlo výborné a Masterama se správně
rozjede večer, hlavně 18 stupňovejma. Obsluha dle nálady a jednotlivce.

Kiss [22. duben 2009 | 20:42]

Velice slušný výběr pokrmů za odpovídající ceny, kvalita piva je na vysoké úrovni, akorát
personál není příliš vstřícný.

burnfly [13. listopad 2008 | 14:36]

jidlo fajn, prostredi fajn, piti velmi rychle na stole :) ale kdyz obsluha zada 6 lidi o zaplaceni
pred 23:00 neni pri jejich otviraci dobe podivuhodne, ze me tam uz asi moc neuvidi

giorgio74 [4. listopad 2008 | 09:55]

Opravdu pivo je zde luxusní, ale s tou obsluhou to již tak nevypadá. Když zrovna nevypadáte
jako německy hovořící turista tak kolem vás prochází servírky s nosem pěkně nahoru... ASI
jsme něco míň.. No ta kuchyně vysušenej kuřecí steak s nic moc švestkovou omáčkou a min.
dvakrát fritované hranolky, no za ty prachy nic moc, do luxusu hodně daleko..

Jena [22. červen 2008 | 00:15]

Vyborne pivo, zejmena doporucuji vysokovoltazni master :) Fakt jako kdyz jite dort. Prijemna
obsluha, prostredi oukej, letni terasa k nezaplaceni. Jidlo se tvari tradicne a chutna fakt skvele.
Skoda jen, ze uz nemaji excelentni obalovane drstky...  Ale tenhle podnik stoji skutecne za
navstevu!

majkla [7. leden 2008 | 17:38]

Tak tuhle restauraci ano, obsluha je příjemná, jídlo jsme měli během 20 min na stole a to jsme
byli 10ti členná skupinka, vřele doporučuji

Y [7. prosinec 2007 | 14:47]

Naprosto dokonala chut Prazdroje i s kvalitni penou. Prijemne situovane do sadu. Nekdy
ovsem nepotesi pritomnost hlucnych Nemcu... jde ovsem o slabou dan za tak vyborne pivo.
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Kobra [7. listopad 2007 | 08:30]

Je to hezká restaurace, obsluha je všímavá, dobrý výběr a chutné jídlo. Mohu doporučit.

Matci [22. říjen 2007 | 10:18]

Prostředí supr, jídlo výborný a obsluha milá. Co víc si přát?... Můžu jen doporučit...

Votep [15. září 2007 | 11:16]

Výborná dvanáctka, chutné jídlo, vzorná obsluha. A neni to ani nějak přehnaně drahý.  Nelze
jinak než doporučit.

Milka [24. červenec 2007 | 11:18]

Za luxusní bych tuto restauraci nepovažovala, ovšem jídlo zde bylo pokaždé vynikající, i pro 6
osob rychle připravené, obsluha dochvilná a prostředí čisté a útulné. Není co vytknout.

Stinin [26. červen 2007 | 00:49]

U Mansfeldů je fajn. Na zahrádce ještě líp a nemaj vůbec nic proti tomu, když si chcete spojit
stoly - obsluha i ráda pomůže. Na takovejhle podnik fat super....

Johnny [25. červen 2007 | 19:08]

U Mansfelda stabilně jedna z nejlepších dvanáctek v Plzni. Pohodová teráska s výhledem do
parku a většinou naprosto bezproblémová obsluha. Určitě doporučuju

grapp [20. červen 2007 | 16:46]

Dnes jsem opět navštívil Mansfelda a byl jsem opět spokojen... pivo super, jídlo také obsluha
rychlá a milá, prostě vše nej nej.., mohu všem jen a jen doporučit.

Vasek [16. květen 2007 | 15:05]

Tak tady je to bájo, výborná kuchyně, a vynikajicí pivo, co dodat - na báječném místě, jak
venku, tak vevnitř...

L@D@ [10. květen 2007 | 11:12]

Rekl bych, ze zde maji snad nejlepsi pivo v Plzni. Je zde velká nekuřácká část, kterou ocení
hlavně nekuřáci :-) Vaří zde výborně.

jus [19. duben 2007 | 23:55]

tenhle podnik má jen samé klady.. jídlo vynikajicí, pivo taktéž, i výborná výběrová vína.
prostředí je na úrovni a obsluha téměř bezchybná. ceny jsou slušný.

Plesoun [21. únor 2007 | 22:57]

Příjemné místo. Jídlo průměrné, ale slušný výběr. Dobré pivo. Obsluha neprofesionální.

wee [13. leden 2007 | 16:15]

POsledně mě hodně zklamala obsluha. Mladá holka, drzá, s minimálním smyslem pro humor.
Pivo maj ale dobrý, to se musí nechat..

Pan Tomas [31. prosinec 2006 | 17:48]
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Pivo excelentní. Díky tomu taky docela často plno. Kovová terasa sice nic moc stylovka, ale v
létě přijde vhod, navíc velmi dobrá (nejen) "staročeská" kuchyně.

Petricek [10. říjen 2006 | 18:19]

Vehlasna plzenska restaurace, kde se clovek poradne a chutne naji i napije. I ja souhlasim s
kvalitou mansfeldsky dvanactky, ponevadz je ekcelentni.

pavliCZECH [1. září 2006 | 17:52]

Majitel, pan Prošek, pracoval dříve v Prazdroji. Rozumí tedy plzeňskému jako málokdo... To je
poznat na chuti. Pivo zde je snad, a to nepřeháním, jedno z nejlepších na světě. Prazdroj se
točí všudemožně, ale u Mansfelda je to extralahůdka...:-)

Lajka [5. březen 2006 | 23:26]

Jedna z výborných restaurací, kam se chodí "na koleno", které je následně spláchnuté jedním
z nej piv Prazdroj 12° v Plzni. Sklípek také není špatný... možnost separé pro společnost.   
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