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Ve Vilách
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Telefon: +420-377-531-680 (od 26kč/pivo)

http://www.vevilach.cz

Restaurace Ve vilách je dobře zavedená restaurace s profesionálně vyškoleným personálem a
špičkovým šéfkuchařem. Překvapí Vás širokým výběrem specialit z italské, americké a
mexické kuchyně. K dispozici je také salátový bar s bohatým výběrem a široká nabídka
sladkých zákusků po jídle. (dle iternet. prezentace) Jsou zde dostupné tyto extras: letní
zahrada - platební karty - rybí kuchyně - vegetariánská kuchyně. V podniku se točí Plzeňský
Prazdroj .

Komentáře

aranek [18. říjen 2012 | 21:19]

Jedna ze dvou nejlepších restaurací v Plzni. Dokonalé prostředí, obsluha, jídlo i vinný lístek.
Ceny odpovídají kvalitě.

xpiggi [25. leden 2012 | 19:50]

Podnik jsem navštívila celkem 2x, ale s více lidmi a měla jsem možnost od nich ochutnat jejich
jídla. No, restaurace je to hezká, prostředí také, ceny jsou však u některých jídel přemrštěné a
některá jídla nic moc. Panenka s rattatuie zeleninou byla mdlá, taková bez chuti a zápachu.
Asi bych také nenabízela v menu jahody s pepřem mimo sezonu, jahody byly bílé a také bez
chuti.

davy [2. květen 2011 | 13:16]

Skvělé jídlo, profesionální personál, udržovaný interiér, pěkná zahrádka. Denně tady potkáte
někoho zajímavého nebo minimálně zajímavé auto:-)

manchild [21. leden 2011 | 09:31]

Z restaurací v Plzni se jedná určitě o jednu z nejlepších. Nabídka skvělých jídel, občas se
poštěstí a je nějaká ta specialita - např. domácí slivovice, speciální nabídky sushi, ryb atd.
Ceny jsou v dané kategorii restaurací standardní. Personál je nápomocen při výběru jak
pokrmu tak i vína, vždy měl plnou znalost ingrediencí pokrmů a očividně ta jídla i ochutnal :)
Na dotazy ohledně slanosti, kyselosti případně pálivosti pokrmů, jsem pokaždé dostal
relevantní informace.

jochy [31. prosinec 2010 | 18:04]

Navštívil jsem a nepochutnal jsem si, tak jak jsem od této restaurace čekal. Na pohled určitě
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vypadá lépe, než mohu hodnotit po návštěvě.

dusevniinvalida [22. březen 2010 | 01:22]

Bud jsem byl v nepravou chvili na nepravym miste a nebo... nevim. Poprve posezeni venku
(mimochodem opravdu hezky), nepocitaje invazi komaru, ktery se rozhodli vysat alkohol z my
krve, jidlo hodne prumerny, obsluha prumerna, celkove prumerny. Dalsi navsteva probehla jiz
v interieru, komari sice nebyli, ale byl by to mensi prusvih nez steaky, ktery jsme si dali. Hodne
tvrda podesev. Kuchari doporucuji navstivit Aberdeen Steak House, treba neco pochyti. I kdyz
tenhle asi sotva :(( Shrnuto -nejvetsi plzensky propadak z restauraci radoby urcity urovne.
HOWGH

jardaok [20. prosinec 2009 | 13:05]

Velmi příjemná atmosféra a to zejména v ročních obdobích, kdy se dá posedět venku. Velmi
dobrý výběr jak jídel, tak i slušný vinný lístek. Škoda, že jak obsluha, tak i kvalita jídla prochází
dost velkými výkyvy. Někdy bych hodnotil na 5 hvězdiček a jindy s bídou na 3. Pokud se budou
více věnovat stabilizaci svých standardů, tak si dle mého zaslouží 5 hvězdiček. Zatím to není
více, než na 4.

ulfgoran [10. listopad 2009 | 16:21]

Navštívil jsem tohle místo asi před rokem a půl. Jídlo bylo perfektní. Ceny byly vyšší ale
vzhledem k atmosféře a chuti to bylo na místě. Obsluha byla příjemná. Seděli jsme na
zahrádce, řidič dostal nealko a když se začal trochu zvedat večerní vítr, tak dámy dostali deku
přes ramena. Dal jsem si tenkrát kuřecí Fajita a byly skvělý. Rád zkouším nové věci a jahody
na pepří byly zajímavé, nedal bych si je sice znovu, ale rozhodně nelituji, že jsem ochutnal:)

oooo [1. červenec 2009 | 11:24]

V Plzni asi uplne nejlepsi restaurace. Interier velmi pekny, ceny v Plzni nadprumerne, ale
kvalita jidel tomu naprosto odpovida.  Bohuzel zatimco uroven sluzeb a celkova uroven
restaurce se zlepsuje, soucasna obsluha je dost otresna. Ale kdyz si sednete v lete v krasne
upravene zahradce...

Kiss [1. červen 2009 | 21:34]

Dříve dobrá restaurace s nápaditými pokrmy, dnes spíše předražený podnik s nepříjemnou
obsluhou a malými porcemi vcelku nedobrého jídla, názvy nic neříkající, víno velký výběr,
interiér je luxusní a zahrádka veliká, jinak spíše to zapadlo do podprůměru, bohužel.
Společnost tvoří převážně arabové.

amy [3. říjen 2008 | 18:22]

Jídlo mají velmi dobré, ovšem číšníci jsou poněkud vlezlí.

SNIKERSKA [8. červenec 2008 | 21:05]

Hodně luxusní restaurace se samýma specialitama. Dokone to tu navštívil samotnej prezident
a to co jsi dal k obědu je dodneška nazývané Prezidentské menu. Jinak ovětlená fontánka
krásná venkovní zahrada výborný jídlo.

Vohry [22. leden 2008 | 10:07]

Skutečně luxusní a velmi dobrá restaurace s nadprůměrnými cenami... Každé úterý tu byla
příprava sushi tak doufám, že to ještě stále platí, konečně musim vyrazit:)
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Matci [21. říjen 2007 | 21:07]

Naprosto perfektní jídlo a skvělej pocit při sezení v tomhle podniku, kterej je super. A ceny
tomu samozřejmě odpovídají....

Hadu [8. listopad 2006 | 13:49]

Ve Vilách jsem byla všehošudy třikrát, vždy při nějaké výjimečné události. Vaří tam opravdu
perfektně, nejvíce mi tam šmakují jalapeňo papričky plněné sýrem obalované v těstíčku. A ani
italská kuchyně tam není špatná, ta je za obvyklé ceny.

romm [26. září 2006 | 05:06]

Ve Vilách jsem strávil spoustu času... v minulém tisíciletí:-) To to byla ještě normální čtyřka,
gambáč za 2, 50- točila Lubošova máma, Luboš bloudil s nepřítomným výrazem po place, na
výkřiky hostů zdánlivě nereagoval, ale přesto nikdo na nic nečekal. Prostě paráda, jaká se
dnes už moc nevidí. Jo a pod barem si s autíčkem hrával jeho synáček:-)

Zunic [4. srpen 2006 | 19:32]

Tak tady jsem ještě nikdy nebyl. Ale co jsem šel okolo tak hodně hezký. Před restaurací se
občas objeví nákej ten automobilový exemplář za pár melounů. Takže asi tam i dobře vaří :)
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