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Jinočany - Hostivice I. cenová kategorie

Telefon: +420-257-960-420 (od 26kč/pivo)

http://www.svatbyahostiny.cz

[wifi] Příjemná stylová restaurace se nachází v klidném prostředí obce Jinočany pouze 4km za
Zličínem. Cesta autem do centra Prahy trvá cca 15 min. K dispozici Vám je  přízemní
restaurace, zimní zahrada, a v létě útulná zahrádka s kapacitou až 110 míst.
V nabídce speciality české  kuchyně. Pizzy se pečou v italské peci na dřevo z kvalitních
dovážených surovin. Dále k dostání široký výběr zeleninových salátů, dezertů.
Točené pivo Pilsner Urquell a Gambrinus. Z vín kvalitní moravská a světová vína a další
alkoholické i nealkoholické nápoje. Je zde možnost přípravy banketů, rautů a jiných
společenských událostí. Na přání jsou poskytovány cateringové služby. Ubytování pro až 40
osob v pokojích s příslušenstvím, TV a WIFI. Přijímány jsou všechny standardní tuzemské i
mezinárodní platební karty. Jsou zde dostupné tyto extras: . V podniku se točí Gambrinus 10° -
Plzeňský Prazdroj  - Radegast Birell .

Komentáře

Kaspi3 [21. duben 2013 | 21:34]

Kvalitní jídlo, osobní přístup. Oceňují trpělivost obsluhy k dětským návštěvníkům.

krehkezbozi [10. červenec 2012 | 18:16]

100% doporučuji, rychlá obsluha, nejluxusnější tatarák ( alespoň podle mého muže- a ten
tomu fakt rozumí :-) ), krásné prostředí

luska [11. červenec 2011 | 16:57]

Výborné jídlo - takhle upravené   kuřecí prso jsem ještě nejedla, rychlá a příjemná obsluha.
Hezké prostředí, obzvlášť se nám líbila zahrádka, čisté, upravené, zelené :-)

lucie.1978 [16. květen 2011 | 10:36]

Super restaurace, a ta pizza, mňam :-). Chodíme tam s manželem už 4 roky. Obsluha je vždy
milá, nerozhodí je ani nutnost pokaždé převlékat stůl po našich dvojčatech :-) Děti se tam
vždycky vydovádí na hřišti, nebo v koutku a my si s manžou alespoň popovídáme. Vřele
doporučuji!

simbinka [26. září 2010 | 19:40]

Za strašnou obsluhu, díky které jsem byla tak otrávená, že jsem odešla než jsem si objednala.
Tragedie
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jedlik [2. srpen 2010 | 16:59]

Jídlo ujde hlavně pizza. Prostředí příjemné. Co je ale podprůměrné je obsluha. Pánové číšníci
dávají zákazníkům najevo, že tam nejsou vítáni a chovají se velice arogantně. V restauraci
jsem byl již několikrát jen proto, že v Jinočanech není kam jinam zajít. Nedoporučuji navštívit
jen kvůli obsluze! Pokud si však objednáte pizzu sebou tak nic nezkazíte.
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