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Pivnice Belvedére

Adresa: Klatovská Kategorie: na jídlo
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-377-371-274 (od 26kč/pivo)

http://www.pivnicebelvedere.cz

Chcete-li strávit příjemné chvilky při dobrém jídle, neváhejte a přijďte ochutnat dobrou
staročeskou kuchyni do nově zrekonstruovaných prostor pivnice Belvedére,
kterou v Plzni najdete už od roku 1901.

Novým interiérem a vybavením chceme přispět k příjemnému posezení u dobrého jídla,
pivečka i vínečka. Mimo jiné si u nás můžete objednat pečené koleno i výborný tatarák!!!

Slušný výběr točených piv, příjemná atmosféra a milá obsluha dělá z tohoto podniku skvělou
volbu na vychutnání si klidného oběda nebo večerní posezení.

Pro nekuřáky je vyhrazen zvláštní stůl, případně v letních měsících dobře odvětraná zahrádka.

Provozní doba: 
Pondělí - čtvrtek  	11.00 - 23:00
Pátek                   11:00 - 24:00
Sobota 	                12:00 - 24:00
Neděle          	12:00 - 23:00 Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - TV/projekce -
nekuřácký prostor. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj  - Kozel Černý  -
Radegast Birell .

Komentáře

smajlik [18. říjen 2016 | 18:31]

Taková to byla suprová hospůdka. Bohužel už je zase vše jinak. Majitelka vyházela kuchařky i
číšníky a nabírá asi bezdomovce.  EDIT: No tak to netrvalo ani rok a už je zavřená.  EDIT:Teď
noví majitelé a je z toho předražená úplně obyčejná hospoda.

rasputin [28. březen 2013 | 14:10]

Dobrá pivnice, vynikající Chodovar 11. Dobrá obsluha a i zde již několikrát zmíněný tataráček
nemá chybu . U mne 4 hvězdy

a0b9 [28. prosinec 2012 | 22:08]

Fajn podnik - super pivo, obsluha dobrá, kuchyně nadprůměrná a tataráček jedinečnej... snad
jen záchodky a zakouřený interiér mě trochu odrazuje. ale na posezení s kamarádama
jedinečný.
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Tomáš [22. prosinec 2011 | 14:10]

Solidní hospoda jak na jídlo, tak k posezení. Příjemná a poměrně rychlá obsluha. V menu
nenajdete jen plátek na 150 způsobů, jak bývá zvykem, a kvalita je na ucházející úrovni. Ceny
by na tento typ restaurace mohly být o pár korun nižší.Příjemný interiér, stinná zahrádka v
zeleni.  Poctivé tři hvězdy.

Ikáček [3. říjen 2011 | 10:40]

Bezkonkurenční tataráček a salát \"caesar\". Samozřejmě výtečný točený Prazdroj 12.

jochy [30. listopad 2010 | 21:31]

Dostal jsem se sem po několika letech na oběd a moc jsem si pochutnal a nestálo mě to ani
100,- včetně piva. Takže mohu jen doporučit

Kiss [8. srpen 2010 | 20:12]

Dříve to bývala velice slušná restaurace, zvláště pak staročeská a česká kuchyně patřila ke
špičce v plzeňském kraji, dnes je to tu dobré posezení spíše pouze na oběd, kdy mají výhodná
meny za příjemné ceny.

dusevniinvalida [22. březen 2010 | 01:00]

Belvik... jestli chcete skvely pivo urcite sem. S jidlem je situace ponekud horsi. Pred par lety
jsem byval stravnikem takrka pravidelnym, nasledovalo pravdepodobne nekolik vymen
kuchare a ... vsechno spatne. Jaka je situace aktualne nevim, do jidla se uz nepoustim. Na
druhe strane mnoho lidi basti tatarak dost zaujate, asi nebude spatnej.

hard [15. březen 2010 | 20:28]

Už dlouho jsem si nedal ve městě tak dobrý oběd. Řekli byste, že knedlo zelo vepřo už znáte?
Tak jste si ho nedali tady. Naprosto skvěle udělané, netradičně \"obráceně zabalené\" a se
spoustou čerstvé a rovněž atypické zeleniny. Spousta dalších pochutin na netradiční způsob a
k tomu bezvadné pivo Plzeň a Gamrinus.

Jena [10. březen 2010 | 10:25]

Prijemny podnik na vecerni pivko, kde se da i najist. Jidlo chutne, po veceri Vam bez reci
udelaji horke maliny i kdyz si uz kucharka oblika bundu. Cisto, prijemne, obsluha na urovni az
nebyvale. Belvedere je zkratka dobra volba, pokud chcete s prateli zajit na Borech \"na jedno\".

spachtle [23. červen 2009 | 00:03]

Dobrá hospoda s výborným pivem a příjemnou zahrádkou. Ani nevím, proč tam nechodím
častěji, když ji mám za rohem.
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