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Pension Motorest U Hrachů

Adresa: Sobětice Kategorie: na jídlo
Sobětice - Klatovsko III. cenová kategorie

Telefon: +420-376-311-375 (do 20kč/pivo)

http://www.sumava.net/uhrachu

Motorest s vynikající kuchyní za poměrně příznivé ceny. Nechybí prostorná zahrádka.
Restaurace je dělena na kuřáckou, nekuřáckou část a část "Lidovka" pro těžce pracující.
Otvírací doba: 
Po-Pá	9.00 - 24.00
So-Ne a svátky 10.00 - 24.00 Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - gastroPASS -
ubytování - bezbariérový přístup - nekuřácký prostor. V podniku se točí Gambrinus 10° -
Radegast Birell .

Komentáře

josef.goebel [16. březen 2014 | 21:56]

Hodně místa, čisto, moderní prostředí, dětský koutek. Obsluha rychlá, přesná. Jídlo dobré, šlo
by to ale jistě lépe- svíčková 3/5, vepřové výpečky se zelím 5/5, kapr se salátem 4/5. Ceny
příznivé- 3 dospělí, dítě, předkrm, polévka, nápoje a tři hlavní jídla za 550Kč. Až pojedu kolem,
stavím se zas

Křupka [6. listopad 2012 | 14:46]

Prej katův šleh... Motorest je takovej trošku lepší fast food, protože vám jídlo přinesou pod nos,
ale jak dlouho znám tenhle podnik, tak je spíš horší než že by se lepšil... Konceptu to ale
odpovídá, byť mi slanost guláše naposledy málem vypálila díru do břicha a bylo mi blbě ještě
večer. Maso v něm taky bylo evidentně vařený zvlášť a oschlý zalitý omáčkou, takže bylo
suchý. Nemám z toho podniku dobrý pocit, je divně zařízený a jediné, co se mi na něm líbí, je
obsluha. Kupodivu.

Marek91 [14. prosinec 2010 | 19:45]

Tak já mám na tento podnik zcela opačný názor. Rozhodně se mi teda dobrého jídla
nedostalo.

ludfra [29. březen 2009 | 18:58]

Lepší česnečku než v tomhle podniku jsem ještě neměl!!!

Vohry [13. srpen 2008 | 22:05]

Motorest s vynikající kuchyní kam se vždy na jídlo rád vrácím kdykoliv jsem poblíž Klatov.
Zejména doporučuji \"Katův šleh\" což je zdejší specialitka. V menu naleznete desítky jídel z
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kterých si určitě vyberete. O kvalitě kuchyně svědčí to, že i přes poledne bývá restaurace i
zahrádka zaplněna do posledního místa.
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