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Jídelna U Zimáku

Adresa: Doudlevecká Kategorie: na jídlo
Plzeň - Doudlevce II. cenová kategorie

Telefon: +420-775-233-759 (do 20-26kč/pivo)

http://jidelnauzimaku.cz

Jídelna „U zimáku“ je pro Vás nyní nově otevřena. Přemístili jsme naše kompletní know how,
specializující se doposud pouze na rozvoz a zajišťování personálního stravování do nových
prostorů na Doudlevecké třídě.  Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - internet/Wi-Fi -
ticket Restaurant - nekuřácký prostor - rozvoz jídel. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Geret [17. říjen 2011 | 13:31]

V Plzni si opravdu nepamatuju horší zážitek, Neni, co bych dodal...

Dagon [17. červenec 2011 | 22:15]

Kvalita jídla odpovídá ceně (mizerné, mizerné, mizerné) Chování majitele při kritice jeho
podniku otřesné. Doporučil mi jeho \"podnik\" nenavštěvovat. Doufám že takový \"podnikavci\"
brzo zkrachují. Je to ostuda nejenom gastronomie ale i slušných podnikatelů.

frauskae [12. květen 2011 | 20:48]

Naprosto otřesná kvalita jídla, jak už uvedl a0b9. Je poznat,že saláty nejsou jen z čerstvé
zeleniony, omáčky a bramborová kaše je chemická, polévka (i vývary) jsou též instatntní. Vše
tomu dodá korunu \"obsluha\", která se s ne zrovna milým přístupem dotazuje \"co si dáte\" a
ještě s eu toho mračí a tváří, jako kdybych jí nejvíce rozčilovala a vadila. Z těchto důvodů
musím dát jen jednu hvězdičku....

a0b9 [10. květen 2011 | 08:16]

Nic moc - polívka z prášku, smažák z jakéhosi \"light sýru\", bramborák předsmažený... celkem
hezké prostředí, ale jídlo (byť za celkem rozumnou cenu) neuchvátí.

Kiss [5. březen 2011 | 16:49]

Tato jídelna určitě stojí za návštěvu a neměl by si ji nechat ujít žádný s fanoušků ledního
hokeje, jídlo je sice opravdu levné, ale také jsem si nepochutnal.

jochy [30. listopad 2010 | 21:25]

dvakrát jsem navštívil v rámci voucheru od slevomatu. Výběr je opravdu široký, nicméně zatím
jsem nikdy nemohl říci, že bych si opravdu pochutnal. Snad to bude příště lepší ;)
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