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Sportpenzion Pohoda

Adresa: Letkov Kategorie: na jídlo
Letkov - Plzenecko I. cenová kategorie

Telefon: +420-773-140-012 (od 26kč/pivo)

http://www.sportpenzionpohoda.cz

Rádi vás zde přivítají ve zcela nekuřácké restauraci a kavárně. Restaurace je vybavena
plazmovou tv, pro sledování sportovních přenosů.

Konferenční místnost - možnost pořádání hostin, oslav, školení......
- kapacita cca 25 osob
Otevírací doba: 	
po - pá 	16.00 - 22.00 hod
so - ne 	11.00 - 22.00 hod Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - platební karty -
ubytování - TV/projekce - cykloturistika - nekuřácký prostor. V podniku se točí Gambrinus 10° -
Plzeňský Prazdroj  - Radegast Birell  - Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře

dzupka [13. listopad 2012 | 13:04]

Prijmny personal, dobre pivo (obcas lehounce prechlazene rekl bych) a dle poslednich
nekolika zkusenosti UZ i dobre jidlo. Pred nekolika lety jsme zde ucinili strasnou zkusenost se
spaghettami Aglio Olio e peperoncino. Pasta samotna byla sice dobre uvarena, ale \"pekelne\"
vychucena susenym cesnekem/cesnekovym granulatem. Poslednich nekolik (nejen osobnich)
zkusenosti, za rekneme cca \"rok a neco\", je vsak pouze pozitivnich. Naposledy minuly tyden
jsem ochutnal, behem oslavy zde konane, peceny vepr. bok a ten byl splendidni - kuze
\"decanko\" krupava, maso \"jako dort\" a chut jednoduse bajecna, dle manzelky byl super i
Caesar salat. Ubytovaval jsem zde i nase firemni/obchodni partnery a ti byli naprosto nadseni
nejen lokaci, ale i servisem.

ibotek [12. duben 2011 | 13:08]

Milá obsluha, dobré pivo, srašné jídlo.

Jeník [3. duben 2011 | 21:21]

Jednu hvězdičku snad jen za to pivo, bylo dobré. Jídno bylo opravdu příšerné, nedoporučuji.

Dru [30. červen 2010 | 08:27]

Prostředí krásný na beach volejbal nebo na tenis. S jídlem už jsem tak spokojená nebyla. Na
pizze jsem měla česnekovou pastu, která byla tak silná že jsem jí cítila ještě dva dny. Nejhorší
však byl pro mne Caesar salát s celou nakrájenou čerstvou cibulí. Caesar salát si dávám kvůli
tomu, že tam žádná cibule být nemá, ale tady tvoří tak polovinu obsahu salátu syrová cibule.

Stránka 1



Kuchaři by si měli najít recept na pravý Caesar salát nebo ho přejmenovat na \"cibulový salát\".

gary [6. srpen 2009 | 22:46]

Zde jsme se stavěli při cyklotúře na Radyni a i přesto, že se otevíralo až zhruba za hodinu, tak
nás mile přijali, obsloužili pivem a něčím na zub, což mají mou pochvalu. Areál je velký a
pěkný, jakoby v horském stylu, což je moje. Někdy musím vyzkoušet i jídlo, nejen chuťovky k
pivu.
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