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Na Rozcestí (Příšov)

Adresa: Příšov Kategorie: na jídlo
Příšov - Všerubsko II. cenová kategorie

Telefon: +420-377-958-163 (do 20-26kč/pivo)

http://prisov.cz/

Nově zrekonstruovaná restaurace nabízí kromě české a smažené kuchyně i pizzu. Zadní
místnost lze využít na větší oslavy, svadby, firemní akce apod. V létě je možno posedět na
zahrádce před restaurací či ve dvoře.
Otevírací doba:
Po, Út, St, Čt, Ne: 11:00 - 22:00
Pá, So: 11:00 - 24:00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - gastroPASS - platební karty - Cheque Dejeuner
- cykloturistika. V podniku se točí Kofola  - Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

amy [5. leden 2013 | 16:16]

Výborné jídlo, velmi ochotná obsluha i příjemné prostředí, prosím vydržte, jste jedna z mála
restaurací, kam stojí za to zajít na jídlo a posedět.

Maty [8. leden 2011 | 17:17]

vynikající jídlo z čerstvých surovin, příjemná obsluha pro mě jednička na sever od Plzně!!!

Mody [8. leden 2011 | 17:13]

Po první návštěvě musím konstatovat, že je to jedna z nejlepších restaurací v okolí Plzně.
Velmi říjemná obsluha, jídlo moc chutné, příjemné prostředí. Už teď se snažíme vymyslet, kde
tam zaparkujeme 40 aut na příští zakončení sezóny našeho klubu. :)

gary [17. květen 2009 | 00:48]

Tak tato restaurace je moje oblíbená, neb jí dáváme vždy, když v této oblasti dáme pěší výlety
z Plzně. Nemůžu nic vytknout, vždy jsem byl maximálně spokojen. Jídlo bylo vždy perfektní a
obsluha snaživá. Odcházíme vždy spokojeni. I v době obědů se nějaké to místečko najde, ale
rezervace je možná.

mich [20. září 2008 | 16:42]

Velmi se mi líbilo posezení v zahradě, kde jsem byl mile překvapen předchlazenými
sklenicemi, super nápad! Jídlo bylo vynikající, velká porce a super cena, doporučuji navštívit.

gambrmen [22. duben 2008 | 00:57]
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Predzahradka ani posezeni ve dvore v dobe nasi navstevy bohuzel  nebyly v provozu.
Postradal jsem take nejake stojany na kola. i kdyz obsluha nam umoznila schovat si je vzadu
ve dvore. Pivo fujtajkslový géčko za asi 22,- ceny jidla normalni. (pozor ceny uvadene na
oficialni strance nejsou vubec aktualni!!)
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