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Saloon Roudná

Adresa: Na Roudné Kategorie: na jídlo
Plzeň - Roudná II. cenová kategorie

Telefon: +420-377-510-109 (do 20-26kč/pivo)

http://www.saloon-roudna.cz

Znovuotevřená restaurace předělaná na steakový bar. Vkusně zařízený a přestavěný interiér
jen dokresluje přátelskou atmosféru této restaurace. 

Kuchyně se nyní specializuje na steaky a minimálně pro hovězí maso argentinského plemene
z biochovu stojí návštěva za to. Pravidelná polední menu však zaujmou také. K jídlu Vám zde
navíc nabídnou vynikající argentinská i tuzemská vína a ani nabídka piva neurazí.

Podnik nabízí pořádání různých akcí a firemních večírků a také pravidelné kulturní akce včetně
filmových promítání a sportovních přenosů Jsou zde dostupné tyto extras: kulturní akce - letní
zahrada - internet/Wi-Fi - platební karty - Cheque Dejeuner - ubytování - TV/projekce - rybí
kuchyně. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Adela-08 [20. září 2015 | 06:50]

Byli jsme zde o vikendu na obede, i kdyz zde bylo celkem prazdno, servirka si nas nevsimala a
obslouzila nas za dlouho. Stoly byli olepene a sklenicky nebyli take zrovna vylestene. Druhy
cisnik, ktery nam nesl jidlo byl ok, prijemne vystupovani a velmi pozorny. Jidlo na taliri pekne
naservirovane, medium steak nebyl medium ale propeceny, chut a tuhost masa - meli jsme uz
lepsi, pecena zelenina jako priloha velmi chutna. Ocekavali jsme vic

Vrabček [2. září 2015 | 22:26]

za mě 5 hvězd. Chodíme celkem často, už jsme sem vzali kde koho, návštěvy ze zahraničí,
kamarády, rodinu. Nejvíc se restaurace osvědčí na firemní akce, kdy je kuchyně pod tlakem a
připravuje najednou třeba 20-30 jídel. Takto jsme tu byli 2x a všichni nadšení a to už o něčem
svědčí :-) Jinde si steak nedávám, protože je tu nej, a nic jiného si zde nedávám, protože steak
je tu nej :-D Dobré i dezerty a předkrmy. Jen ta obsluha by se občas mohla usmát.

ememus [5. březen 2015 | 17:03]

Pití - Gambrinus - pěna zmizela rychlostí blesku, teplé. Prazdroj - už docela šel. Kofola 8 Kč za
decku, jakožecože? Voda z kohoutku za 15 jak ze záchoda. Argentinský guláš vzhledem i
chutí jak z pivnice. Společně s vodou ze záchodu se mě snažil navštívit v 1 v noci. U steaku se
obsluha hadá jak jen to jde, že to přinesli správně. Logicky ale 2 objednané steaky různě
propečené a přinesou stejné... Neměl jsem, ale prý nic  moc. Zakouřeno a ob člověka neslyšíš
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Jeepers Creepers [1. únor 2015 | 15:27]

Hezká restaurace, řekl bych že i na vyšší úrovni, která láká spíš na posezení u jídla, než jen na
klasické večerní vysedávání u pivka. Pěkný interiér, velký výběr vín a ostatních nápojů, čisté
toalety atd. Pivo o trochu dražší, ale to se samozřejmě v takovém podniku dá očekávat.

Petr Masožrout [14. duben 2014 | 22:51]

do saloonu chodim pravidelne a delaj tu nejlepší steaky v Plzni, ceny taky ujdou.

bigmaser [28. únor 2014 | 19:43]

Jelikož bydlím na Roudné, hodnotím z více návštěv. Pokud jde o denní kuchyni, ta je většinou
v pohodě, ale pokud si chcete pochutnat na kvalitním steaku zde ne. Avizovaný argentinský
kuchař tam není již dva roky (dokud tam byl bylo to super). Z dvaceti návštěv, 2x dobré, 5x
standart jako kdekoliv, 7x nic moc a zbytek sotva k dojedení.

Hrosik [16. říjen 2012 | 09:49]

Hodnotím trochu opožděně, možná, že se tu něco změnilo, mě sem ale vůbec nic k další
návštěvě neláká. Steak byl fádní, dostal jsem klasický příbor, ne steakový, takže sem se s tím
celkem dost pral. Opečená bageta nasáklá hrozně olejem, obsluha nic moc. Pivo neurazí, ale
ani nenadchne.

futur95 [8. srpen 2012 | 14:51]

Nejdříve jsem podnik ignoroval a to s ohledem na aroganci pána v telefonu, kdy jsem se snažil
objednat stůl. Na jaře jsem podnik navštívil při pracovní večeři a světe div se. Super jídlo,
skvělá obsluha, která kolem nás kmitala. U mě za pět... tedy myslím hvězdiček :-D

jitkaaa [21. červen 2012 | 10:49]

už jsem tenhle podnik navštívila dvakrát, naposledy to bylo s celou rodinou. Obsluha příjemná,
pozorná, skvěle jsme si pochutnali, steaky byly připravené přesně podle přání. Rádi se tam
zas vrátíme.

saloonroudna [12. duben 2012 | 13:28]

Zveme všechny na novinku v Saloonu:  Rybí středy, každou středu vozíme čerstvé ryby ze
středomoří !!! Zeptejte se našeho číšníka na denní nabídku specialit, těšíme se na vaši
návštěvu !!! Kolektiv Saloon Roudná !!!

barbucha.strasidlo [26. leden 2012 | 10:15]

Včera navštíveno poprvé. Celkově bych hodnotila neurazí-nenadchne. Jídlo (steaky) dobré,
obsluha dobrá, prostředí dobré. Byla jsem spokojená ale tenhle podnik mě za srdce nechytil.

Verus89 [5. červen 2011 | 09:23]

Byli jsme tady včera s přítelem na večeři, a luxusní=)Nemáme co vytknout=)Interiér suprovej,
obsluha všímavá, milá=)Chválíme! Přijdeme zas=)

kvetka [31. leden 2011 | 20:51]

Byla jsem zde posedět s přáteli na steaky a všichni si jídlo moc chválili, super pivko, krásnej
novej interiér, chválím a jen tak dál :-)
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Dorka [21. leden 2011 | 14:06]

Musím pochválit interiér. Co se týká jídla a sevisu, je to opravdu asi NEJHORŠÍ PODNIK VE
MĚSTĚ. Bohužel příjemná obsluha sama jídlo neuvaří a na chuť nemá sebemenší vliv.

jochy [21. listopad 2010 | 22:37]

Po znovuotevření jsem 2x zavítal na vynikající steak a mohu jen doporučit. Vynikající maso i
přílohy, rychlá a příjemná obsluha, přátelská atmosféra.

Demanta [5. srpen 2010 | 15:34]

příjemné posezení, hotová jídla k obědu celkem ujdou. někdy obsluha nahoře bez :-)) teď je
hospoda uzavřena, předělává se. tak se nechme překvapit, co z toho bude :-)

Karel1234 [11. říjen 2009 | 01:59]

Bývala to jedna z nejlepších hospod co jsem znal, než se ji zmocnil Venca Holub a totálně ji
zabil....Škoda že provozovat hospodu může každý idiot....

Blueflanker [21. duben 2009 | 19:51]

Dobry pondik na poradani vetsich akci, dobre relativne levne pivko. Je to takova normalni
klasicka hospoda, ktera neurazi, ale take ani neprekvapi

Narttu [14. duben 2008 | 18:32]

Je to taková atrakce Roudné, když dojdete, jdete sem... Stejně jako Japonci v Praze na
Staromák... Pivko nadstandad. Celkově nezklame, ale spíš příjemně pohladí:)))

kikina [11. prosinec 2007 | 14:09]

malej a poměrně zapadlej podnik na roudnej, vsak ten sal je vyhodou pokud budete poradat
neco lehce vetsiho nez jen patecni pivko s kamaradama...

swed [18. září 2007 | 21:26]

Stavěl jsem se jen na skok, ale tak dobrou G12° jsem nepil už hodně dlouho. Krásně
kroužkovala a chutnala jak v zlatých dobách předkysličníkových...  Jídlo jsem neměl, ale tam
kde mají takovéhle pivo, není na jídlo čas ;)

Vasek [11. květen 2007 | 14:12]

Byl jsem tam 2x na koncertě, bylo dost narváno, ale prostředí je příjemné a točí dobré pivo..

pavliCZECH [13. březen 2007 | 10:44]

poměrně novinkou je sál, který již zažil dokonce i maturitní ples...

nasa [2. leden 2007 | 13:32]

Skoda, ze tento prijemny saloon ma tak dementni sousedy, ze se nemuze radne vyuzivat
paradni sal

gambrmen [8. listopad 2006 | 13:09]

fajn, sal taky peknej, malej ale peknej, jen by to chtelo vic takovych akci jako byla Cuza v
unoru, protoze ten sal si zaslouzi fungovat i jinak nez jako sportbar... "Roudná sportbar sobě"
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Sova [8. říjen 2006 | 23:32]

Pivko v poradku jenom desitka, dvanactku neriskujte.

L@D@ [21. červen 2006 | 23:06]

Kdyz jsem zde prisel, nikdy by me nenapadlo jak velky sportbar se ukryva v hloubi teto
hospody. Na sportovni utkani mohu vrele doporucit.. pivko taky v poradku, obsluha rychla.. a
napis nad platnem roudna sobe tam take neni nadarmo.
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