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Slunečnice
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Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-377-236-093 (od 26kč/pivo)

http://www.slunecnicezdravavyziva.cz

Při přípravě jídel používají výhradně kvalitní suroviny, čerstvou zeleninu a přírodní
ochucovadla /např. bylinkové koření, polévkové koření Wúrzll, sojovou omáčku Shoyu,
jablečný a vinný ocet, mořskou sůl s jódem, bylinky čerstvé a sušené/. Vše je bez chemických
přísad a glutamanu sodného.

Ve studené kuchyni vyrábí více než 40 druhů salátů /zeleninové, obilné, tofu, sojové,
luštěninové, kuřecí ……./. Dále připravují vynikající celozrnné bagety plněné tofu, šmakounem,
sýrem, tofu salámem, kuřecím masem a několika druhy pomazánek. Z dalších našich výrobků
si můžete vybrat z obložených misek a plněných sendvičů.
V restauraci každý den vaří vegetariánskou polévku, jedno jídlo z ryb nebo drůbeže, jedno
vegetariánské a jedno veganské /bez živočišných produktů/. Jako přílohu nabízíme dušenou
zeleninu, obiloviny, celozrnné těstoviny, opečené brambory, rýži natural a parbolaid, čerstvou
zeleninu nebo klíčky.
K obilné kávě nebo k čaji je možno ochutnat některý ze zdravých dezertů / např. mrkvový,
rýžový, jáhlový, tvarohový ……/. Pečeme z celozrnné bio mouky, sladíme přírodním cukrem
nebo fruktózou a místo kakaa používáme zdravější karob.
Denně též lisují čerstvé šťávy / mrkvovou, pomerančovou, jablečnou /.
Jsou zde dostupné tyto extras: nekuřácký prostor. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Pajibo [30. červen 2013 | 22:33]

Obsluha zamračená a zapomínala. Burger s tempehem skvělý, nápoje dobré. Prostředí
krásné. Wc čisté.

Eda [20. duben 2013 | 20:32]

Chybná adresa webu, funkční je tento
(http://www.slunecniceplzen.cz/zdravy-restaurant/uvod/). Chodím sem poslední rok asi tak
jednou týdně a zatím jsem nejedl nikde lepší tagliatelle s kuřecím masem a sušenými rajčaty.
Dlouhodobě stabilní kvalitní kuchyně, což se v plzni bohužel moc nevidí. Zajímavé bio
produkty, všechno co je jejich vlastní výroby stojí za ochutnání. Obsluha vynikající. Pokud si tu
někdo vybere a já myslím že v jídelníčku, kde mají od tiramisu a mojita až po bio hovězí a
italské těstoviny, si vybere každý, tak Slunečnici hodnotím jako jeden z 3, možná  vůbec ten
stabilně nejkvalitnější restaurační zařízení v Plzni.
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pucmeloun [26. listopad 2012 | 21:19]

Mohu hodnotit jen bezmasé saláty a z nich jsem moc nadšený nebyl. Velmi zvláštní
\"zahrádka\", obsluha ale dobrá. Raritní a velmi dobré lahvové pivo, jinak nic, co by zaujalo.

Dorian [26. září 2012 | 12:02]

Při první návštěvě jsem si objednal burger s tempehem. Servírka mi neodkázala vysvětlit co
tempeh je. Ale nebyl špatný. Při druhé návštěvě boloňské lasagne natřískané neskutečným
množstvím mrkve takže těstoviny i maso dost zanikaly. Od Slunečnice bych čekal víc.

futur95 [8. srpen 2012 | 14:44]

V prvním patře se nachází výborná restaurace se skvělou obsluhou, asi Aleš se jmenuje a
výborným jídlem. Sláva kuchaři!!!

iivannka [30. květen 2012 | 11:57]

Slunečnice (restaurace v prvním patře) má jeden z nejhezčích interiérů v Plzni. I jídlo mi vždy
moc chutnalo, obsluha je vždy milá. Jediným problémem bývá delší čekání na jídlo. Je ale
pravda, že sem chodívám jen o víkendu, tak je možné, že mají méně personálu než v
pracovních dnech.

Barca [6. březen 2012 | 10:12]

Velice ráda zajdu na oběd, vždy si vyberu velice chutné papáníčko. Slunečnici doporučuji.

muf supermuf [12. prosinec 2011 | 16:04]

Pro me je to uz srdecni zalezitost. Pokud nekdo preferuje zdravou kuchyni a rad obcas zaradi
do sveho jidelnicku i mene tradicni potraviny je Slunecnice to prave misto. Cerstve, kvalitni a
dobre upravene suroviny od pohanky pres zeleninu az po ryby a steaky, profesionalni a
vstricna obsluha a opravdu krasne prostredi. Doporucuji vsem, kterym zalezi na tom, co jedi.

AleLuc [21. říjen 2011 | 12:00]

Co se týče kvality jídla jedna z nejlepších restaurací v Plzni - charakteristické jsou čerstvé
dobré suroviny a neodfláknutá příprava. Obsluha příjemná.

barbucha.strasidlo [30. srpen 2011 | 11:13]

V poslední době jsem několikrát navštívila a mohu jen doporučit! Oběd je zde pro mne opravdu
zážitkem, výborná jídla připravená z ČERSTVÝCH přírodních surovin, bezvadně dochuceno,
milé prostředí, obsluha velmi na úrovni. I jako vyznavač masa si zde pochutnám na
vegetariánských pokrmech!

kava [30. červen 2011 | 19:16]

Od té doby, co otevřeli restauraci v patře, patří k mým nejoblíbenějším místům. Skvělá a
pozorná obsluha, výborně ochucené jídlo (doporučuji quesadillu nebo steaky) a ten jejich
tvarohový dort - jedna báseň. Vždy odcházím spokojena a s pocitem, že dobrý servis a kvalitní
čerstvé jídlo v Plzni nevymřeli - žijí ve Slunečnici.

taklberry [13. březen 2011 | 21:18]

Zavítal jsem do tohoto podniku poprvé, na rodinnou večeři a byl jsem vskutku příjemně
překvapen. Nedělní podvečer byla restaurace prázdná, o to více se nám věnoval Pan číšník
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(velké P je záměrně). Doporučil jídlo, měl přehled o vínech, po jídle nabídl kávu a moučník.
Moje menu - losos na bylinkovém másle s opečeným bramborem za 1, jako dezert banán s
medem a řeckým jogurtem byl opravdu vyjímečný. Nekuřácká restaurace s polohou blízko
centra, dostupná autem i MHD. Váš názor můžete zapsat při odchodu do knihy přání, asi
majitele opravdu zajímá. Vedl jsem v podvědomí jako vegetariánskou restauraci, teď už vím,
že ve Slunečnici si můžete dát i pořádnou flákotu. Děkuji za zážitek, přijdu zas.

paja1012 [11. září 2010 | 23:12]

Nabízejí opravdu chutná a netradiční jídla. Pokud si chcete rozšířit obzory o nápaditou tzv.
zdravou stravu, určitě sem zajděte. Vzhledem k tomu, že Slunečnice je poměrně vyhlášeným
podnikem a jedním z mála (snad mimo Vegetky) podobných podniků v Plzni vůbec, je přes
polední pauzu jídelna prakticky plná. V průběhu jara otevřeli také restauraci v horním patře
budovy, kde jsou až do 22. hodiny. Velmi dobré mají také www stránky, kde kromě denního
menu vč. cen najdete i recepty.

Blueflanker [1. březen 2010 | 20:53]

Také nepatřím k typům, kteří mají rádi vegetariánskou stravu, nicméně mne tato jídelna mile
překvapila, jak chutí jídla tak i nabídkou nápojů a dalších věcí. Jako rychlá a zdravá zastávka v
uspěchaném dni, to není vůbec špatné.

gary [4. leden 2010 | 17:15]

O restauraci vím již léta, ale vždy sem  nevěřil moc veganským jídlům, tentokráte jsem si troufl
ozkusit, dal jsem si nějakou rybu se zeleninou. A věru nebylo to tak špatné, řekl bych že vaří
dobře i tyto typy zdravějších pokrmů.
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