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U Hejtmana

Adresa: Purkyňova Kategorie: do klubu
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-377-270-091 (od 26kč/pivo)

Klasická česká hospůdka v útulném přízemí s velkým
výběrem hotových i minutkových jídel za lidové ceny.

Otevírací doba: 
Pondělí 11:00 - 22:00 
Úterý 11:00 - 22:00 
Středa 11:00 - 22:00 
Čtvrtek 11:00 - 22:00 
Pátek 11:00 - 22:00 
Sobota po tel. domluvě 
Neděle po tel. domluvě Jsou zde dostupné tyto extras:
ticket Restaurant - gastroPASS - Cheque Dejeuner -
TV/projekce. V podniku se točí Gambrinus 10° -
Gambrinus 12° - Plzeňský Prazdroj  - Stříbrňák 10° -
Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře

kmiluse [27. únor 2013 | 12:11]

Musím reagovat na článek psaný 16. 12. 2012 Hrošíku, raději se stravujte doma, nic tím
nezkazíte a nikoho ani neurazíte. Lživé jsou doby čekání na jídlo. My máme pouze vyhraženou
30ti. minutovou přestávku a vždy se včas naobědváme. Dále, pokud Vám vadil kouř v kuřácké
mistnosti, mohl jste se posadit do nekuřácké která je v prvém poschodí. Bohužel podle
přezdívky usuzuji,že po těch schodech ani nevylezete a proto si tady vyléváte zlost i na velice
příjemné a ochotné obsluze.

Hrosik [16. říjen 2012 | 09:57]

Byl jsem tu 2x a asi na posledy. I přes oběd je tu zakouřeno tak, že mě ještě půl dne pálely oči
a nos jsem měl zalepený do večera. Na oběd jsem čekal přes hodinu, abych nakonec dostal
něco úplně jiného. Masová směs v kečupu s olejem nasáklým bramborákem. Obsluha pomalá,
dezorientovaná. Dobrého tu neshledávám zcela nic.

Barca [6. březen 2012 | 10:37]

Pokud mi čas dovolí, chodím do této restaurace pravidelně na obědy. Jídlo je velice perfektní.
Představte si, nekupují knedlíky/houskové, bramborové/si vyrábějí. Klobouk dolu před
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kuchařkou. Ostatní personál je velice ochotný a příjemný. Jsem ráda,že se restaurace
nezrušila a přeji hodně zákazníků.

Kiss [4. leden 2010 | 18:30]

Velice příjemná tradiční rodinná restaurace, s velkým výběrem převážně hotových jídel za
bezva ceny. Obsluha je příjemná a profesionální. Pro oběd je to optimální varianta, většinou
zde nebývá mnoho lidí.
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