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Merlin

Adresa: Špálova Kategorie: na jídlo
Plzeň - Košutka III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-520-108 (do 20kč/pivo)

Restaurace nabízí široký výběr jídel z mezinárodní
kuchyně. Od úterka do soboty pravidelný kulturní
program - zpívaná, karaoke. Možnost pořádání
společenských akcí.
Nově je zde oddělený non-stop herna bar.
Otvírací doba: 
Po-Čt 10.00 - 24.00
Pá 10.00 - 02.00
SO 11.00 - 02.00
Ne 11.00 - 24.00
Jsou zde dostupné tyto extras: nonstop - kulturní akce -
letní zahrada - gastroPASS - Cheque Dejeuner -
TV/projekce. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský
Prazdroj  - Kozel Černý .

Komentáře

Kiss [23. duben 2009 | 23:47]

Bývalá prodejna potravin se nezapře, tento podnik je opravdu vhodný pouze pro hudební akce,
které jsou zde velmi kvalitní a na úrovni pro všechny generace, což se ovšem nedá říci o
kuchyni, nápojích, interiéru a personálu. Navíc herna vedle je dost odstrašující. Při posezení
na zahrádce je velmi cítit zápach benzínu s protější čerpací stanice.

gary [23. duben 2009 | 19:18]

Vcelku příjemná restaurace, avšak, pokud máte rádi hudební doprovod, zejména pro mladší
generaci to někdy není. Herna vedle docela vadí. Prostředí běžné, jídla dražší, ale většinou
bez problémů. Obsluha někdy pomalejší, ale jinak v poho. Zahrádka v létě pěkná, tam to není
alespoň zakouřené.

jochy [26. srpen 2008 | 11:33]

příjemné posezení v blízkosti lochotína, i když já raději volím sousední konkurenční podnik.
Velice slušná kuchyně a docela ucházející pivo. večer se dá docela dobře pobavit i lehce
potancovat..

Kostěj [7. květen 2008 | 15:21]
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Plusy: Dobrá kuchyně za snesitelný ceny, bůhvíproč je mi celkem sympatický zařízení. 
Negativa: Strašlivě zahulený, fakt moc - horší je v tomhle směru snad už jen parláč.
Dlouhodobě hnusná Plzeň. A jedinej číšník je čurák kolosálních rozměrů, byť je jinak obsluha
celkem v pohodě.

berykacer [26. duben 2008 | 17:36]

Jako herna je dost dobrá!!! Kalí se tam výborně! A restaurace taky super, tak nevim co máte
proti??!

Chico [5. duben 2008 | 13:41]

Z tohodle podniku mám smíšené pocity, na jednu stranu mi přijde jako komunistická jídelna,
ale na druhou stranu se mi docela líbila. Není pěkná není hnusná a stísněná herna u vchodu
tomu moc nepřidává.

Y [7. prosinec 2007 | 16:28]

Chutove dobre jidlo i pivo. Pekne ceny. Mel jsem to zde rad, az do chvile kdy se me jednoho
dne pokusila obsluha obrat o 200.

misaMisova [4. listopad 2007 | 13:34]

No co se tyce jidla... Neni to nic moc a davaji male porce, ale na posezeni vecer to neni tak
spatne a hlavne to je blizko domova :) kazdopadne z osobnich duvodu ho nemam rada, ale nic
proti nemu...

Pájator [28. srpen 2007 | 20:58]

Jídlo jsem si zde nedal, ale poseděl jsem na venkovní zahrádce a popil pár piv i panáků.
Velice příjemná obsluha (ne v každé hospodě na zahrádce obsluhují), dobré pivo a slušné
ceny. Celkově dobrý dojem.

viliam [9. červenec 2007 | 01:42]

jídlo mě zde tedy moc nenadchlo, hlavně když jsem si po prostudování jídeláku dal nějaké
kuřecí za 69,- bez oblohy a ve finále to byla cena za poloviční porci.. za ty peníze jinam! pivo
maj dobré a koncerty jsou tam našlapaný!!!

gambrmen [9. červen 2007 | 22:39]

To neni nic pro me. Karaoke a ty hudebni produkce tam:-)) vyvolavaji spis usmev... Jedine ta
zahradka vypada docela simpaticky. S obsluhou problem nebyl.

Zunic [2. únor 2007 | 17:38]

Stímto podnikem nemám moc dobré zkušenosti. Jednou nás obrala obsluha. A jednou jsem
tam byl na Anakonda Benda a taky nic moc. Hrajou furt dokola to samý. Jinak by to tam asi
šlo. 

Spidu [9. prosinec 2006 | 20:46]

Nic moc, podnik pro starší generaci, takže pro mladý moc ne...

Longer [31. říjen 2006 | 17:13]

Uz jsem tam nebyl dlouho, ale pokud vim z doslechu tak stale "okradaj" a zahuleno tam je fest.
Co se tyce Anakondy... ta nepatri k Merlinu-NEHODNOŤ JI

Stránka 2



jesterka [4. září 2006 | 16:11]

Dobře jsme se najedli, ale jinak zakouřenej pajzl.
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