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Jíkalka

Adresa: Rybářská Kategorie: na jídlo
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-377-221-108 (do 20-26kč/pivo)

http://www.jikalka.cz

Středověkká restaurace, nedaleko autobusového nádraží, vhodná na pořádání větších večírků.
Celková kapacita 80 (50+30 salonek) osob. Interiér je zařízen v historickém gotickém stylu,
salonek pak ve stylu empíru. Zdi jsou kamenné a restaurace celkově působí dobrým dojmem.
V nabdíce je staročeská i mezinárodní kuchyně. 
Otevírací doba: 
Po-So 11:00 - 24:00
Ne    11:00 - 21:00
Jsou zde dostupné tyto extras: rybí kuchyně. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj  -
Budějovický Budvar 12°.

Komentáře

albijon [12. listopad 2012 | 19:05]

Moc pěkná restauraci starověkého tipu.. Doporučuji navštívit. Výborné jídlo a pití a příjemné
posezení..

ihonzisek [23. říjen 2012 | 09:06]

Funguje to vůbec? Včera jsem tam chtěl jít (okolo šesté večer) a narazil jsem na zamčený
dveře...

katiex [25. říjen 2011 | 09:52]

Byli jsme s přítelem v restauraci v polovině září. Sice je pravda, že vzhledem k ne moc
lukrativní lokalitě zde nebylo moc zákazníků, ale nakonec to ani nevadilo, jelikož se o nás
starala velmi milá, příjemná a ochotná slečna servírka, nebylo tam zakouřeno, jídlo naprosto
geniální (tak dobrý steak, jako mají zde, jsem ještě nejedla) a pivo také na jedničku. Chválím,
jen tak dál =)

jarous [24. září 2011 | 22:04]

Pred casem jsem byl v teto restauraci velice spokojen, ale postupem casu cim dal mene, az
jsem se zarekl, ze uz tam nepujdu. Ale mozna se od te doby zase leccos zmenilo. Mozna mi
pomuzete...  Stale se tam kouri? Stale se pri poloprazdne restauraci (obsazeny asi 3 stoly)
ceka na jidlo hodinu? Stale v teto stylove goticke restauraci hraje na stylove plne koule stylovy
goticky Kiss Proton?
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Tomáš [7. srpen 2011 | 22:49]

Jíkalku jsem dosud neznal (chyba propagace?) a o to pozitivnější překvapení bylo, když jsme
tam vyrazili díky voucheru ze slevového serveru.  Hodnocení obsluhy není úplně objektivní,
protože ačkoliv byl pátek večer, seděli jsme zde sami. Nicméně slečna byla příjemná (i po
jedné rozbité sklenici:).  A jídlo? Chřestová polévka chuťově výborná, mohla být hustší. Za
steak pak určitě kladné body: kuchařka se nebála a dostal jsem opravdu krvavý, jak jsem si
objednal (cože není všude pravidlem). Pochvalovali si i kamarádi.  Jediný drobný kaz je pouze
jedno pivo na čepu. Dvanáctka Lobkowicz  mně osobně chutnala, ale přece není problém mít
alternativu!?  Celkový dojem: smutno, že velmi nadprůměrná restaurace zeje prázdnotou! Čím
to? Špatným místem?

pepa123 [5. leden 2011 | 14:15]

Vážení zákazníci, jsem rád že vaše reakce na tuto restauraci jsou většinou kladné. Moje
společnost od 1. 6. 2008 tuto restauraci převzala a věřím že budete i nadále spokojeni a
budete nás rádi navštěvovat. Budu se snažit odstranit i nedostatky o kterých tady píšete. Jistě
moji společnost znáte, máme na plzeňsku již 9 restaurací.

gary [13. prosinec 2009 | 23:04]

Naprosto perfektní restaurace, která má opravdu co nabídnout. Obsluha byla velmi
profesionální, dokonce se slušně zeptali, jestli je účtenka v pořádku. Jídlo bylo perfektní.
Chřestová polévka byl pro mě zážitek. Prostředí se snaží napodobit historii nenásilným
způsobem.

Danec [20. listopad 2009 | 20:57]

Za 630 Kč jsme obdrželi 3 piva, dobrou gulášovku, naprosto gumový biftek (proč jen se ptali
jak má být propečený...?) a jalového úhoře bez chuti zřejmě po 2 letech vyndaného z mrazáku.
Kladné ohlasy na kuchyni snad můžou dávat jen známí majitele či kuchaře. Ještěže alespoň
obsluha byla příjemná a rychlá, přesto na dobré jídlo raději příště zajdeme jinam.

Karel1234 [11. říjen 2009 | 01:50]

Denně chodím na jídlo do plzeňských restaurací,ale i do restaurací v jiných městech a podle
mého názoru a i názorů lidí v mém okolí je v součastné době Jíkalka nejlepší restaurace v
Plzni. Je téměř nemožné najít podnik který by mě dokázal lépe uspokojit ať už jdu na pracovní
oběd, jednání či klidnou večeři. Majitele neznám ale obdivuji jeho manažerské schopnosti.

Kiss [23. červenec 2009 | 20:43]

Tato restaurace mi připadá, že má stále co nabídnout a tak je mi přinejmenším divné, že jsou
zde vesměs negativní reakce. Já mám z 90% pouze kladnou zkušenost, a to jsem tu byl
nedávno již poněkolikáté na oběde a byl jsem jako vždy nadmíru spokojen, i když s mírou piva,
dalo by se polemizovat!

Méďa Béďa [21. červenec 2009 | 23:15]

To miffi: On to s těma mírama bude nějaký novodobý český folklór... Vykládal nedávno známý,
jak se stavil v Praze u Pinkasů, co pivo, to podmírák, takže se ohradil, a pingl mu s vážnou
tváří sdělil, že mají půllitry cejchované na 0, 475 l...

miffi [16. červenec 2009 | 18:03]

No Jikalka až na vtíravou optoustou servírku a mizerného pivka jídlo je dobré. rozhodně dám
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za pravdu hostu007 měla by tam jít čojka protože pnáka mě nalili několikrát nula trojku místo
nula 4....

ludfra [30. březen 2009 | 13:54]

Příjemné posezení, milá obsluha a velmi dobré jídlo i pití...

elvira [11. březen 2009 | 09:12]

Hezká \"středověká\" hospůdka, příjemné prostředí, milá a ochotná obsluha. Jídlo výborné,
porce tak akorát. Budu se sem vracet.

Verak [10. březen 2009 | 20:07]

Tuto restauraci jsem nedávno navštívila. Byla jsem příjemně překvapena hezkým prostředím a
stylovou atmosférou. Obsluha byla zdvořilá, ochotná, jídlo vynikající. Až budeme pořádat třídní
sraz, pokusím se zamluvit zde salonek.

Host 007 [17. únor 2009 | 18:45]

Dřív jsem do tohoto podniku chodil velmi rád, zejména kvůli prostředí a kuchyni. Po změně
majitele ale musím říct, že spokojen rozhodně nejsem - čerstvá zkušenost: Na Valentýna jsem
tam vzal manželku na oběd a všechno bylo v pořádku, krom jedné podstatné věci - aniž jsme
byli upozorněni, tak nám na závěr bylo naúčtováno 2x20,-kč (tedy 40,-kč navíc) za
valentýnskou výzdobu, navíc se platba hezky \"schovala\" za \"kuvert\", který jsme ovšem
neměli. Po upozornění obsluhy nám bylo řečeno, že je obsluha domluvena s majitelem (trošku
se ale paní zapomněla dohodnout s námi před tím, než jsme objednali). Kdyby nám aspoň
zapálila svíčku, co stála na stole, ale to je asi za další příplatek..... Takže doporučuji navštívit -
ale bohužel pouze pracovníkům ČOI

jojopisek [15. leden 2009 | 21:07]

dobra atmosfera...! prijemne posezeni... jidlo a obsluha dobry...

Jena [11. leden 2009 | 13:17]

\"Stredoveka\" hospudka v klenutem sklepe, interier nacpany kozesinami a chladnymi
zbranemi. Celkem dobre misto pro rodinnou oslavu padesatky, sedesatky ci jak mate starou
tetu :) Podnik spis navstevuji \"zazobanejsi\" nebo \"mladi duchodci\". Je-li Vam dvacet a
chcete pozvat slecnu na vecu, asi nebudete uplne odvareni. Ale bezesporu je Jikalka slusny
podnik s tradici.

SweetL [26. prosinec 2008 | 07:49]

Lidičky máte někdo zkušenost se svatební hostinou v tomhle podniku?

Lajka [6. prosinec 2008 | 12:35]

Pěkné, jídlo dobré, schody prudké.

Lajka [6. prosinec 2008 | 12:34]

Pěkné, jídlo dobré, schody prudké.

Johnny [26. duben 2008 | 01:03]

Katastrofa. Po několika celkem dobrých zkušenostech jsme v několika lidech opět do Jíkalky
zavítali s vidinou dobré večeře a příjemně stráveného večera. Objednali jsme si jídlo ve chvíli,
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kdy byla restaurace v podstatě prázdná. Když - po hodině a půl - začala obsluha nosit jídlo
stolům, které se zaplnily až po nás, trochu jsme zpozornili. Na náš dotaz, zda na nás nebylo
zapomnenuto, jsme se místo omluvy dočkali výmluv, že kuřecí řízek trvá oproti ostatním jídlům
kratší dobu, že mají jen dva kuchaře apod. Což nás celkem nemusí zajímat... Vzápětí šla
slečna oznámit do kuchyně objednávku, na kterou očividně zapomněla. Omluva by se dala
pochopit, podobné výmluvy nikoliv. Po dvou hodinách od objednávky jsme se zvedli, zaplatili a
šli jinam. Nevím, zda budu mít chuť Jíkalku zkoušet znovu...

dusevniinvalida [15. leden 2008 | 23:50]

O stylovce psali uz jini a ja se pridavam. Jidlo vyborny, obsluha na muj vkus trochu pomalejsi.
Suma sumarum, kdyz se chci se zarukou dobre najist, vim kam jit.

Kostěj [30. červenec 2007 | 12:35]

Výborně vaří, ale toho jídla by to chtělo za ty peníze trochu víc. Moc pěkný prostředí a
rozumná obsluha. Tak je to správně, tak to má být :-)

Milka [24. červenec 2007 | 11:23]

Stylová restaurace s příjemnými kožešinami na židlích a pěkným krbem. Jídlo výborné, porce
slušné, obsluha příjemná, přijatelné ceny.

Heal [22. duben 2007 | 12:17]

Stylová restaurace, která vás určitě potěší nejen prostředím ale i jídlem

Luigi [19. leden 2007 | 07:46]

Příjemná restaurace s vynikajícím jídlem a velkými porcemi.

Pan Tomas [31. prosinec 2006 | 17:34]

Příjemná stylová restaurace (i když krb je jen šidítko) s dobrou kuchyní, slušnými porcemi a
celkem ok obsluhou... Jen občas kuchař je trošku pomalejší, ale vcelku to čekání stojí za to.

Willda [25. květen 2006 | 20:03]

vynikajíci restaurace s příjemnou obsluhou a skvělym jídlem....:-P
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