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U Saského mostu

Adresa: Malá Kategorie: na jídlo
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-329-714 (do 20kč/pivo)

Restaurant U Saského Mostu se náchází nedaleko
náměstí Republiky v historických prostorách staré
zástavby. Do interiéru je zakomponována původní
studna, která skýtá skrze zasklenou tabuli pohled do
osmimetrové hloubky. Mají zde dobré jídlo a jako v jedné
z mála plzeňských hospod zde mají mimo jiné pivo z
Chodové Plané, a to krom točených i speciál Zámecký
ležák a Černé zámecké, oboje v lahvích s patentním
uzávěrem.
Otvírací doba: 
Po-Čt 11:00 - 23:00
Pá 11:00 - 24:00
Možnost individuálních akcí i v sobotu a v neděli.
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - ticket
Restaurant - gastroPASS - platební karty - Cheque
Dejeuner - čínská kuchyně - regionální piva - rybí
kuchyně. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský
Prazdroj  - Chodovar 13° - Chodovar 11°.

Komentáře

hans [18. leden 2012 | 19:52]

Tuto restauraci rozhodně doporučuji každému, kdo se chce ve městě rychle, dobře a levně
naobědvat. Obsluha svérázná, chápu že ne každému může tento styl sedět. Naše firma zde
obědvá již více než půl roku každý den a jsme spokojený.

AleLuc [13. leden 2012 | 17:02]

Obsluha velmi svérázná (až opilá). Na večerní pitku s partičkou výborná knajpa, k běžné
návštěvě spíš ne.

a0b9 [7. leden 2012 | 17:17]

kuchyně těžce průměrná - spíš podprůměrná... pivo výborné, interiér hezký. Jen ta obsluha...
Nálada pana majitele (a číšníka v jedné osobě) je přímo úměrná s počtem vypitého alkoholu...
:-(
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L@D@ [20. prosinec 2011 | 09:54]

Hotovky výborné, obsluha taktéž. Ideální místo na oběd v centru.

kuchar [3. červen 2011 | 14:01]

Zdravím všechny přítomné. Prostředí velice pěkné. Kuchař se mě zdá schopný, jen ten
sortiment asi zamrznul na úrovní RaJ  70-tých let. Zelný salát  s cibulísi si myslím do těchto
prostorů mooc nesedí, spíš do jídelny na růžku v době zabijaček. Chybí mě tady více salátů,
masa na grilu, ryby .... Číšník svérázný, pohodový, ale nechce nic měnit. Má své zajeté koleje
a vše ostatní je podle něj špatné. Ona už dnes kečupová směs, bramboráky z mrazáku ...
nikoho nového nepřitáhnou a proto je zde jedno heslo. \"odliš se, nebo zemřeš\" a v
gastronomii to platí na 1000 000%. Jsem přesvědčen, že díky své poloze kousek od náměstí,
interiéru a dále pak změně jídelníčku a troše reklamy by z tohoto byl jeden z nejlepších
podniků v Plzni. Ale jinak mohu tento podnik doporučit

veny [1. červen 2011 | 16:24]

Tato hospůdka je takovou malou plzeňskou legendou. vrcholnou gastronomii zde nečekejte,
největší síla je tady v obsluze. Stejně tak, jak je naprosto neosobní například Potrefená husa
tak pravým opakem je toto místo. Tato hospůdka je naprosto dokonalá pro večerní posezení s
partou lidí. Vrchní Vám pustí, na co máte chuť a bude pít s Vámi třeba do rána. Pan Helešic je
dobrý číšník, znamenitý bavič, a má vynikající pivo a slušné víno.

ivi [6. duben 2011 | 18:52]

Příjemná obsluha, Chodovar za jedna! Ohnivá směs a panenka v normě. Určitě se vrátíme a
těšíme se na zahrádku, kde bylo vždy super posezení.

CamelManka [23. březen 2011 | 12:56]

Wodpad [17. srpen 2010 | 12:46]

Ty jo tak tomuhle říkam knajpa, nejlepší sou smažený syrečky, laskavá obsluha, a pivečko,
jooo to je radost!!!!

Janka [27. květen 2010 | 10:20]

No tak byla jsem tady častěji večer na vínku, a to bylo tak normál. Ale polední menu mi tedy
přišlo dost nic moc...

gary [3. srpen 2009 | 16:54]

Poprvé jsem otestnul a prostředí je malé, útulné, prostě pěkné, obsluha jakási stydlivá. Jídlo
bylo dobré, jen polévky by mohlo být víc. Ale na oběd dobré.

Jenda [11. březen 2009 | 21:50]

Jedna z nejlepších restaurací v Plzni. Hezké prostředí příjemná obsluha jídlo vynikající a o
pivu ani mluvit nemusim to je prostě vynikající záležitost. Mohu jen doporučit

gambrmen [7. září 2008 | 02:22]

Sem chodim rad, na jidlo i treba jen na vyborne pivo z Chodove Plane. AKTUALNE: hurá,
Chodovar13° je zpátky na čepu! PS: na obed o poledni pauze to opravdu neni, sice maji pres
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poledne hotovky za fajn ceny, ale stravili jsme tam 1h15min (nejvetsi cast casu zabralo cekani
na zaverecne placeni).

Johnny [18. srpen 2008 | 11:43]

Hospůdka s vlastní osobitostí a stylem. Výborná dvanáctka, bramboráčky. Akorát Chodovar je
tam v mém případě navíc. Ale to samozřejmě hodnocení neovlivňuje.

mnich [13. srpen 2008 | 19:23]

Arogantní chování opilé obsluhy nás dne 7.8.2008 naprosto znechutilo! Holohlavý pan číšník
nás hodinu před zavírací dobou (ve 22.00) již odmítl obsloužit, když jsme sem přišli ochutnat
pivo, a nevybíravým způsobem nám vysvětloval, že pečuje jen o hosty, kteří přijdou před
dvacátou hodinou. Fuj, styďte se!! Tento podnik bych v žádném případě nikomu nedoporučil.
(Ostatně komentář rafaely hovoří velmi podobně...)

rafaela [27. červen 2008 | 18:27]

Byli jsme zde oslavit výročí svatby a těšili se, že to bude fajn. Vždycky se nám tu velmi líbilo.
Majitel byl ale \"kapánek\" na  mol, což bych ještě vydýchala. Ale tomu, co nám pak přistálo na
stole se opravdu nedalo říkat biftek. Rozklepaný kus jakéhosi masa (snad hovězího), který se
nedal rozžvýkat. Místní kuchař zřejmě také požil alkohol. Od té doby jsem tu nebyla a už ani
nehodlám přijít. Na jídlo půjdu raději do osvědčenějších podniků. Škoda - jinak prostředí
vypadá moc příjemně.

jus [26. duben 2008 | 12:06]

útulná hospůdka nedaleko od náměstí, kapacita není velká, ale vše je kompenzováno
personálem :-)ceny za gambáč, plzeň i chodovar jsou každopádně přijatelný

Narttu [3. duben 2008 | 10:58]

Bez komentáře jedna z nejosobitějších hospod v Plzni:)))

zavazal [14. březen 2008 | 09:04]

Pivo tak to nemá chybu a ten vrcní, tak ten je naprosto svělej!!!

Kostěj [3. leden 2008 | 11:13]

Malá hospoda s výtečnou kuchyní a svéráznou postavičkou hospodského který vpravdě ví co
je kvalitní hudba a nebojí se to pořádně ohulit :-) Včera jsem tam byl prvně, ale rozhodně ne
naposledy.  EDIT: Mhm. Takže svérázná postavička hospodského se nás onehdy pokusila
natáhnout o dobrý tři stovky, když měla za to jak jsme ožralí. Tudíž jsem tam byl opravdu
naposled.

Matci [30. říjen 2007 | 20:22]

Moc pěkné prostředí a ta studna je úžasná:-)...

ambiente [14. květen 2007 | 17:37]

Stylová hospoda s velice příjemnou obsluhou a zabavným vrchním:) Gambrinus zde nic moc -
taková kyselina, zato si tu můžete vychutnat onen Chodovar. A kromě té studny zde mají také
parádní zahrádku která v letních měsících skýtá kouzelné posezení v obklopení historické
městské zástavby. Jinak obsluha někdy opravdu vázne, jít na oběd - na hotovku a strávit u
toho celou hodinu mi zrovna nepřijde v pohodě (45 minut jsme hotovku čekali...).
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Heal [22. duben 2007 | 13:01]

Restaurace menších rozměrů, ale jinak spokojenost, dobře vaří a posezení je fajn

mirousek [15. červenec 2006 | 19:30]

Nevím, byl jsem tam už 3x. Poprvé se mi udělalo špatně z toho, když tam majitel začal
osahávat přítomné slečny, kterým to moc příjemné nebylo. Podruhé a potřetí jsem čekal na
jídlo opravdu velmi dlouho (přes 30min.). Ale špatně nevaří :)

Chody [18. květen 2006 | 13:36]

Restaurace na úrovni, kde je na čepu i pivo z jiného pivovaru než plzeňského, což považuji za
velké plus, protože k dobrému jídlu ocením i vynikající pivo.

Abuse [4. květen 2006 | 18:52]

Choďák je nejlepší pivo . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . když se chceš POKAKAT. Ale jinak
mi docela chutná. Akorát ty následky.

vendis [1. květen 2006 | 19:07]

Vcelku slušná hospoda, vaří dobře, ochotná obsluha a možnost sedění u baru s výhledem do
studny :)  Jediná nevýhoda je, že o víkendu mají zavřeno.

NatanielMoon [15. březen 2006 | 14:43]

Tato útulná hospůdka leží hned blízko centra v na rohu Roosveltovky a Malé. Je tu výborná
obsluha, jedno z nejlepších piv v Plzni a zároveń výtečně vaří. Navíc šéf má velmi dobrý
hudební vkus takže se nemusíte bát, že vás tu u oběda bude ohlušovat nějaká tragická
muzika. Za zmínku ještě stojí bar jež je postaven přímu na dost hluboké prosklené studni.
Zajímavé.

Jeník [7. březen 2006 | 17:40]

Byl jsem tam sice jen jednou, ale hospodu jsem si hned oblíbil. Oceňuji také to, že jako snad
jediný v Plzni točí Chodovar.
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