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J. Gotti
Adresa:
Telefon:

Klatovská
Plzeň - Centrum
+420-377-223-757

Kategorie: na pizzu
I. cenová kategorie
(od 26kč/pivo)

http://pizza.j-gotti.cz
Pizzerie a restaurace pojmenovaná podle kmotra New Yorské mafie se nachazí U Práce,
nedaleko Americké třídy. V nabídce najdete především speciality italské a středomořské
kuchyně, široký výběr pizzy a také jakostních italských vín. Restaurace zajišťuje také rozvoz
jídel v Plzni. Podnik disponuje nekuřáckými prostory.
Otvírací doba: [wifi]
Po-Čt 10.00 - 23.00
Pá 10.00 - 24.00
So 11.00 - 24.00
Ne 11.00 - 22.00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - internet/Wi-Fi - gastroPASS - platební karty Cheque Dejeuner - bezbariérový přístup - vegetariánská kuchyně - nekuřácký prostor - rozvoz
jídel. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj .

Komentáře
Diana23 [12. červen 2017 | 10:34]
naprosto šílené !!! rizoto s lososem, které chutná jako nepovedený rýžový nákyp bez chuti a
rozvařené noky se sýrem, které jsme měli i lepší ve školní jídelně + odpověď číšnice, že nikdo
zatím nic neříkal, takže vesele zaplatíte přes 300 stovky za oběd, kterého se ani nedotknete..
to by šlo
Vrabček [2. září 2015 | 22:12]
moje nejoblíbenější pizzerie. Chodíme sem každý týden na večeři. Ráda navštívím i přes den s
přáteli. Vždycky jsme si na všem pochutnali a to jsem docela náročná a jen tak někde mi
nechutná :-) Příjemné prostředí, ráda se sem vracím.
Dagii [20. únor 2014 | 15:21]
Není to tu špatné, posezení vepředu u prosklené plochy je příjemné, ve zbytku podniku je to
spíše trochu stísněné. Kvalita pizzy průměrná bych řekla.
Pajibo [30. červen 2013 | 21:26]
tohle je přesně ten podnik, kam vyrazit, když máte hlad a nepotřebuje nic víc, než se příjemně
nasytit. obsluha je průměr, wc nic moc. ale pokud vám stačí si dát dobrou pizzu, tortillu či
lososa a adiós... běžte sem.
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iivannka [30. květen 2012 | 11:34]
Moje nejoblíbenější pizzerie už několik let. Chutnalo tu i italským přátelům, kteří přijeli na
návštěvu. Obsluha je vždy milá a rychlá, chodím sem tak třikrát do měsíce a jsem vždy
spokojená.
diggy1 [18. duben 2012 | 16:45]
Tuto restauraci, jsem pravidelně navštěvovala před dvěma roky a neměla jsem s ní nikdy
problém. Ovšem návrat byl opravdu překvapující, co se pizzy týče, nedá se nic vytknout, ale
těstoviny??? Při objednávce Lasagne Mistione a Tagliatelle Broccoli, mi opravdu zatuhl úsměv
na rtech, také protože jsem měla s sebou doprovod, kterému jsem tvrdila, jak fajn se v těchto
místech vaří. Tagliatelle, které jsou složené z kuřecího masa, brokolice a kari, nebyly vůbec
poživatelné, celý pokrm byl zkažen právě jmenovaným kořením kari, protože Pan kuchař asi
netuší, že pokud se kari dlouho tepelně upravuje, celý pokrm totálně zhořkne. Následně
Lasagne - v gorgonzolové omáčce s kuřecím masem, žampiony a hráškem, zapečené se
sýrem - sice vám donesou na oko hezky vypadající zapečené lasagne, ovšem vše je v
pořádku do chvíle, než prvně zakrojíte - těstoviny totálně rozvařené, kuřecí maso nedochucené
a žampiony s hráškem? - pouze odporně chutnající cosi co vylezlo z konzervy. Opravdu mě
velice zklamali a byla li bych tady prvně, již bych se nevracela....
Susanolla [18. září 2011 | 12:30]
Příjemné prostředí, souhlasím s obsluhou, občas by to chtělo alespoň jednou se usmát. Jinak
pizza OK - asi jako všude, měla jsem panenku a dušenou zeleninu - vynikající. Určitě se
vrátím.
anteena [29. červen 2011 | 21:22]
Souhlasím s dalšími hodnotitely:) Pizza super s výbornými ingrediencemi, obsluha občas bez
nálady, ale rychlá:)
Moniqa [27. červen 2011 | 21:47]
Navštívila jsem tuto restauraci dnes s přítelem a naprostá spokojenost z mé strany. Obsluha
rychlá, příjemná a pizza opravdu výborná. Někomu možná bude vadit více kořeněná rajčatová
omáčka.. Ingrediencemi se zde nešetří a chuťově špička, jen těsto malinko vyšší.. Jedna z
nejlepších pizzerií v Plzni, pravá italská, což není každému po chuti - zvykli jsme si na
počeštěnou verzi.. Jen k pití plzeňská dvanáctka nebyla nic moc..
blb [7. červen 2011 | 18:29]
Obsluha v pohode jen by mohla lehce rychlit, a pizzu od nich mam nejradeji v Plzni, ani ostatni
jidlo neni vubec spatne ba naopak. Nemuzu rici, ze bychom s kamaradkou si nekdy stezovali.
Zajdete rozhodne sem nez do jine pizzerie.
jochy [30. listopad 2010 | 21:22]
Jistě jedna z lepších pizzerií v Plzni. Další, která se chlubí pravou italskou pizzou, nicméně
jsem takovou v Plzni ještě nejedl. Jedl jsem lepší, ochutnal i horší.. obsluha v pohodě
misa [31. říjen 2010 | 12:51]
Jsem objednala syrovou pizzu na rozvos , byl to nejvetsi hnus stary parmazan , stara niva ,
silene korenene rajcatove pyre . KATASTROFA
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hard [14. červen 2010 | 18:15]
Já zde s přítelkyní byl spokojen, obsluha rychlá a milá. Moc dobrých italských restaurací v
Plzni neznám, ale tahle byla velmi dobrá. Jídlo chutné. V létě je tu otevřena zahrádka, ale
prostředí na ní není nic moc. Jinak spokojenost.
twilight [30. květen 2010 | 13:15]
Obsluha trochu laxní. Jídlo úpravou i chutí nic moc, alespoň co se týče těstovin.
KAB [15. květen 2010 | 19:20]
Občas sem zajdu po práci na dobrou \"obědovečeři\" nebo o víkendu na oběd. Jídlo je tu
bezvadné, což se u takového podniku dá očekávat. Jen malá drobnost: mám rád penne,
proto jsem si už 2x objednal \"553. Piccare\" (dle popisu přesně pro mě). Poprvé jsem dostal
\"552. Gnocchi e crauti\", protože je chyba na lístcích a ta trojka na konci je přepsána
propiskou, což nefunguje. No a podruhé jsem dostal tagliatelle, slečna se spletla, slušně
omluvila, tak budiž. Tak napotřetí už snad... :)
ludfra [13. květen 2010 | 10:46]
Jídlo je zde opravdu skvělé...
mikeš [26. leden 2010 | 14:00]
Tento podnik navštěvujeme s kamarádkou často. Obsluha mladá a hlavně příjemná. Nejlepší
je rajčatová polévka :o) Pizza obrovská a bohatě nás zasytí obě. Na závěr doporučuji dezert..
:o)
Marti [20. říjen 2009 | 12:19]
Příjemné prostředí, poměrně rychlá obsluha, jídlo tak nějak odpovídající cenám i prostředí, ale
zase nic, z čeho bych se posadila na zadek a nedala na to dopustit. Naposledy jsem měla dost
nepříjemnou zkušenost s capuccinem, chutnalo jak voda z nádobí, takže bylo vráceno...
Malis [23. září 2009 | 10:05]
Podnik navštěvuji poměrně často, je to moje nejoblíbenější italská restaurace/pizzerie.
Obsluha příjemná, průměrně rychlá. Výborné pivo a káva, na pizzu používají kvalitní suroviny,
leč výsledek záleží na tom na jakého narazíte kuchaře, někdy excelentní, někdy průměr.
Škoda že poslední dobou kvalita pizzy klesá. Ochutnal jsem i pár jídel a jsem spokojený.
Doporučuji moučník Černoušek. V létě potěší zahrádka, supr je nekuřácký koutek a dá se tam
platit kartou což mnozí ocení.
Kiss [24. duben 2009 | 11:33]
Co se týče tohoto nešťastného spojení restaurace a pizzerie, tak obsluha je zde opravdu
pomalejší, ale co se týče sortimentu pizerie, tak jídla jsou velmi chutná. Ohledně restauračního
meny, tak tam jsou značné rezervy jak v cenách, tak především kvalitě i efektivitě přípravi.
gary [22. duben 2009 | 23:05]
Byl jsem zde několikrát a co tady čtu za kritiku, tak já měl asi štěstí. Neb obsluze to možná
trvalo trošku, ale neřekl bych, že nijak déle, než jinde. Jídlo včetně pizzy byly opravdu chutné.
Kamarero [15. březen 2009 | 13:24]
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Byl jsem zde s přítelkyní na večeři v páteční večer. Obsluze trvalo asi šest minut, než si nás
vlevo za vchodovými dveřmi všimla. Doručila jídelní lístek, vzhledem k množství položek jsem
pojal podezření, že se bude jednat o jídla prefabrikovaná. Objednali jsme si rajčatovou
krémovou polévku, pizzu quatro formaggi, a rizoto s křecím masem a zeleninou. Polévka
ušla, byla relativně dobrá, pizza také, i když jsem už jedl lepší. Co ale naprosto zklamalo rizoto. Nedovařená, zavodněná rýže, promíchaná s vařenou zeleninou a kuřecím masem.
Naprosto bez chuti a vůně. Ujedli jsme třetinu, zbytek jsme nechali, obsluhu nezajímalo, proč
se tak stalo... Za průměrnou cenu 115,-Kč za jídlo bych si představoval jiný servis. Rád
vzpomínám na Pizzitu, která v Tylovce bývala předtím, kde prostředí sice nebylo až tak na
úrovni, ale po jejich pizze a těstovinách jsem se mohl utlouci.
burnfly [13. listopad 2008 | 14:22]
paradni prostredi, rychla a fajn obsluha... jidlo vzdy chutove vynikajici jen mi prislo, ze na
porcich trosku setri
gambrmen [5. červen 2008 | 17:41]
Pizzy dobre a velke, ceny lehce vyssi, mozno si jidlo obednat i ke konci provozni doby, coz
jinde nebyva uplne pravidlem. PS: vyhled do Tyllovky me nevadi, naopak rad z podobne
resenych podniku sleduju ten ruch venku zatimco ja v klidu a teple konzumuju:-)
Hancici [30. duben 2008 | 20:00]
Chtěla bych upozornit na to, že nemůžete věřit tomu co je v jídelňáku. Dnes jsem si objednala
Noky dala jsem za ně 125korun i z dovozem a vůbec mne nepotěšili - v jidelnim listku-Noky s
rajčaty, kuřecím masem, smetanou - zapečené ze sýrem - výsledek-rajčatová omáčka s
CIBULÍ :( smetana tak trošku jako byla cítit, ani kousek rajčete a ten zabečený sýr byl na tom
rozteklý :( no prostě blé.... volala jsem zpět kuchařovi a prý je to takhle normálně... hahaha - by
to nejspíš měli přepsat-pul jsem vyhodila fakt to nešlo papat - tak bacha
Vladimír [20. březen 2008 | 10:49]
moje nejoblíbenější plzeňská pizzerie. kromě skvělých pizz zde podávají například i výborné
gyrosy. oceňuji nekuřácký prostor, který je na večeři ideální, a příjemné venkovní posezení ve
dvoře. jediným problémem je někdy trochu pomalejší obsluha.
fifinka [27. listopad 2007 | 21:06]
moc dobrý jídlo za přijatelné ceny, čekací doba na jídlo standartní, podle počtu hostů...
objednávám si i po telefonu a vždy nejdelé do hodiny přijeli
fabi [27. listopad 2007 | 20:54]
tato pizzerie mě plně nadchla, obsluha nám byla plně k dispozici, měli jsme tam oslavu a
vyhověli nám ve všech našich požadavcích... Co se pizzi týče moc chutná tenké těsto se vším
co máme rádi...
tazzulinek [27. listopad 2007 | 20:46]
výborný tataráček a také doporučuji lososa:Dvelmi příjemné prostředí, jen jednen malý
nedostatek pořád plno:)))
bajajaja [26. listopad 2007 | 22:46]
příjemná obsluha, nejlepší tiramisu:Dpěkná slečna za barem:Dpizzerii jen DOPORUČUJI:-)
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Chico [23. listopad 2007 | 19:17]
jídlo nic moc, prostředí a výhled do Tylovky taky neni zrovna panorama a obsluha mě
nenadchla.
Johnny [12. listopad 2007 | 20:32]
Výborná pizza a dobře oddělená místnost pro nekuřáky jsou hlavními přednostmi téhle
příjemné pizzerie. Také oceňuji možnost výběru ze dvou velikostí pizz (20 a 30cm).
Aktualizace: Už několikrát se nám stalo, že přestože jsme do zadní nekuřácké místnosti
procházeli kolem baru a obsluha nás viděla, nějak neráčila za námi přijít. Člověk tak po
pěti-deseti minutách zakašle a čišník přijde - bez omluvy, několikrát si slečna vzpomněla sama
a usilovně se omlouvala a párkrát jsem se sebral, slušně se rozloučil a zase odešel. Protože to
nebylo jednou a navzdory tomu, že doufám, že se to nebude opakovat, musím snížit
hodnocení.
Matci [22. říjen 2007 | 22:08]
Výhled na tu Tylovku vážně nic moc, ale když si sednete do zadu, tak je to fajn. Pizza ujde, ale
výborný tiramissu to jistí!
Matci [22. říjen 2007 | 22:08]
Výhled na tu Tylovku vážně nic moc, ale když si sednete do zadu, tak je to fajn. Pizza ujde, ale
výborný tiramissu to jistí!
papyr [7. únor 2007 | 18:43]
supr pizzerka, příjemná obsluha supr výbět z velikostí pizz! Akorád mi trochu vadí lidi
procházející venku po chodníku a jejich pohledy...
Laco [4. únor 2007 | 11:23]
Kvalita kuchyně se pohybuje lehce nadprůměrem. Obsluha standardní, občas mladicky
ofrněná. Pozor na rozvážku, která trvá velmi dlouho - počítejte klidně i s 2 hodinami.
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