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Pizza Bossi
Adresa:
Telefon:

Malická
Plzeň - Roudná
+420-377-222-522

Kategorie: na pizzu
II. cenová kategorie
(do 20-26kč/pivo)

http://www.pizzabossi.cz
Specialista na rozvoz pizzy a ostatních jídel v Plzni.
Koncept Pizza Bossi vznikl v roce 2005. Od začátku byl kladen důraz jak na kvalitu přípravy
pizzy, tak na servis s tím spojený. Postupem doby vznikla speciální receptura na přípravu
těsta, což můžete sami posoudit.
Můžete objednávat pizzy, těstoviny, speciální jídla, saláty, deserty a nápoje. Jsou zde
dostupné tyto extras: . V podniku se točí Gambrinus 10°.

Komentáře
Esender [27. únor 2018 | 22:48]
Spatne objednane noky jsem zkusil po dvaceti minutach zmenit a bylo mi receno ze uz jsou
hotove a bohuzel. Tri minuty na to, telefonat ze mi udelaji nove. Za me naprosta spokojenost a
vstricny pristup. Objednavame tu uz dlouho, pizzu a noky maji vynikajici.
Mr.Scully [25. únor 2018 | 12:28]
Nedoporučuji. V relativně klidnou část dne dorazila pizza za 80 minut a oproti objednávce tam
byl překvapivě příplatek za dopravu, ač jsem v jejich webovém rozhraní zvolil plzeňskou čtvrť a
doprava měla být zdarma. Je to blbých 25 korun navíc, ale jde o princip. Příště určitě
objednám jinde.
Tomwww [12. duben 2017 | 23:17]
Rozhodne nedoporucuji, doba dodani cca 2h, priopily ridic me hleda v okruhu 300m od
uvedene adresy. Na studene pizze se kvalita testa prilis hodnotit neda. Jeste ze nejsou jedini.
Drice [13. únor 2013 | 09:14]
Spokojenost pokaždé chutná pizza jen občas čekám i přes hodinu. :o/
Pumy [14. leden 2013 | 21:49]
Objednal jsem si ve všední den v 19:25 tři jídla, ani po víc jak dvou hodinách a dvou
telefonních dotazech jídla nedorazila. Stroze nabídli jestli to chi do hodiny přivést znova. S
takovým přístupem k objednávce se divím že ještě fungují. Absolutně nedoporučuji. Zlatá
pizza-doma.
HonzaOu [19. duben 2011 | 14:09]
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s pizza Bossi mam pouze dobré zkušenosti, pizza je dovezena vždy rychle a ještě horká,
těstoviny jakbysmet a navíc- lahůdka!!! vřele doporučuji
gurmano [5. duben 2011 | 00:21]
Suveréně nejlepší pizza v Plzni, jídlo do 40 minut, teplá, chutná pizza i ostatní jídla, profi
přístup, každý musí pochopit, že když tam objednává celá Plzeň, stane se, že jídlo dorazí i
déle. Konkurence katastrofa
X-Worker [5. duben 2011 | 00:13]
Jídlo v naprosté většině fakt dobrý, ale to čekání někdy.......:((
kobrak [4. březen 2011 | 15:15]
Pizzu jsem zde objednával celkem dvakrát. Poprvé jsem byl při objednávce nucen hovořit s
mentálně handicapovaným či cizincem, těžko říci, každopádně k mé škodě neuměl česky.
Pizza
byla
doručena
do
hodiny.
Podruhé
jsem
objednával
u
slečny
\"nic-mě-nezajímá-co-otravuješ\". Když ani po dvou hodinách nebyla pizza doručena, volal
jsem znovu a tentokráte jsem hovořil s vcelku slušným zaměstnancem, který slíbil nápravu do
hodiny. Když pak ani po dvou dalších hodinách pizzu nikdo nedovezl, byl jsem nucen sednout
do auta a jet se najíst do centra Plzně. Závěr: Kdyby vás náhodou napadlo objednat si jídlo u
Pizza Bossi, ani to nezkoušejte. Poohlédněte se po konkurenci, či se jeďte najíst do pizzerie či
restaurace - ušetříte spoustu času a především své nervy.
KAB [14. únor 2011 | 08:18]
Rozvoz od Pizza Bossi jsem využíval hodně, zpravidla několikrát týdně - pizza byla dobrá a
většinou dovezená i dost rychle plus za rozumnou cenu. Bohužel jednou mi ji nepřivezli, když
jsem tam po dvou hodinách volal, nějaký hulvát mi řekl, že je ode mě sprosté, že si něco
objednám a pak nevyzvednu - to jsem nějak nepochopil, rozhodně mi nikdo nic nedovezl (ve
firmě by zvonek někdo musel slyšet i kdyby nechtěl). Registraci na Pizza Bossi jsem zrušil,
protože pokud jsou schopni zaměstnávat debila, který nedovede ani dovézt krabici s pizzou a
pak je ještě do telefonu sprostý k zákazníkovi (30. 07. 2010, 603386199), tak ji budu
samozřejmě objednávat jinde.
Verus89 [13. únor 2011 | 18:25]
Objednáváme docela často:)Výborná pizza, ceny dobré.
Morico [2. leden 2011 | 22:35]
Nedávno jsem si objednal pizzu ... po 1, 5 hodině jsem tam volal, kde je a bylo mi bez udání
důvodu řečeno, že bude ještě až za 30 minut. Za další hodinu (již 2, 5 hodiny od objednávky)
jsem tam volal znovu a opět mi bylo řečeno, že za 30 minut, tak jsem jim řek, že už jí vozit ani
nemusí ... za 2 minuty po tom mi volali zpátky s tim, že už je na cestě a bude tam do deseti
minut ... přijela za další 20 min, vzal jsem jí jenom proto, že jsem měl už strašněj hlad a
výsledek ? HNUSNÁ PIZZA !
hate84 [14. květen 2010 | 15:50]
V dnešní době asi jedna z nejlepších rozvoz pizzerií v Plzni... Pizzy jsou velmi chutné a rozvoz
je časově přijatelný... ceny vzhledem k velikosti jsou také přijatelné
Kiss [23. červenec 2009 | 21:11]
Suprová pizza, výborný pivko, byl jsem po dlouhé době nadšen. Rozvoz je rychlý, hlavně
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dobrá věc je i prodejní okno, ceny vyšší, ale nemohl jsem ji sníst.
burnfly [25. červen 2009 | 12:26]
aktualne asi nejlepsi pizza dovoz v Plzni, vzdy bez problemu a relativne i rychle (prumer cca
60 min.), velky vyber velikosti a nove pridany sortiment specialit (syrove koule, kureci nugety,
atd.) mi ucaroval
Tywole [20. duben 2009 | 00:08]
Vcelku dobré jídlo, pizza je často velmi dobrá, těstoviny vynikající! Ale poslední půlrok hrozně
vázne doprava!!! I přes slibovanou dobu \"do hodiny\" se často protáhne na hodinu a půl!
Pokud máte akutní hlad, tak nakupujte jinde! Popřání hezkého dne a dobré chuti se mi za rok
dostalo snad jen 5x? Na dnešní dobu ne tolik dobrej \"věrnostní program\" a bohužel jako
skoro každá pizzerie v Plzni mají na obalech +- 300% rabat!!!
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