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Jídlo-FLORA.cz
Adresa:
Telefon:

Čermákova
Plzeň - Jižní Předměstí
+420-732-135-835

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

http://www.jidlo-flora.cz
Rozvoz českého i světového jídla do hodiny. Hotovoky, minutky, pizzy. Suveréně nejlepší jídlo
z rozvozů v Plzni a okolí. Jsou zde dostupné tyto extras: internet/Wi-Fi - ticket Restaurant gastroPASS - Cheque Dejeuner - regionální piva - nekuřácký prostor - rozvoz jídel - pivo z
tanku - Exit stravenky. V podniku se točí Kofola - Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj Rychtář 11°.

Komentáře
Matous47 [4. září 2011 | 15:55]
Znovu jsem vyzkoušel a znovu skvěléééé. Chvála Vám lidičky - od Kuchařu až po rozvozce.
Díky Maty Vyzkoušel jsem už hodně rozvozů jídel v Plzni a musím upřímně říct, že tento
jednoznačně patří k těm lepším. Doba dodání 40 minut, jídlo dobré ne-li výborné, cena
odpovídá kvalitě= vyšší, kurýr slušnej (popřeje i dobrou chuť). Pokud už jste přejezený pizzou
tak tohle můžu jen doporučit !!! Čus Matouš
Dagon [17. červenec 2011 | 22:23]
Tato restaurace je dle mého názoru na hodně dobré úrovni. Několikrát jsem si od nich objednal
na rozvoz. 1) Kvalita jídla suverénně nejlepší v Plzni (doporučuji pstruha na mandlích) 2)
Rychlost dovozu je blesková cca 30 - 50 minut 3) Porce přiměřeně velké. Trochu zamrzí
nepatrně vyšší cena jídel oproti konkurenci, nicméně kvalita odpovídá ceně. Takže já to plně
respektuji.
Boyzon [4. červenec 2011 | 20:13]
Konečně jídlo, z kterého se najim. Pěkné porce a skvělá chuť. Objednal jsem si koleno a za 15
minut byl šofér u mě. Prostě paráda :)
Bubak [20. červen 2011 | 18:22]
Vynikající české jídlo na kterém jsem si už né jednou pochutnal. Doporučuji svíčkovou na
smetaně !
L@D@ [23. únor 2010 | 10:58]
Vyzkoušel jsem ondráše, k tomu kari bramborové plátky. Za 30 minut jsem to měl v práci, moc
jsem si pochutnal a ještě mi zbylo k večeři. Výhoda oproti konkurenci je, že neplatíte za
krabičky, v kterých vám to přivezou a v nabídce je spousta klasických českých jídel. Takže
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ideální změna místo pizzy a číny.
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