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U Soudku

Adresa: Bohuslava Martinů Kategorie: na jídlo
Plzeň - Bolevec III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-536-544 (do 20kč/pivo)

http://www.usoudku.wbs.cz

Je to pěkná rodinná hospůdka s příjemným interiérem. Takže se výborně hodí k posezení s
přáteli a výborně tu vaří. Kulečník, fotbálek a šipky by jste tu hledali marně. Dokonce je zde
zakázáno hraní karet. Takže zarputilí mariášníci pozor tahle hospoda není pro vás tím pravým.
Komu to nevadí můžu jen vřele doporučit. Jsou zde dostupné tyto extras: . V podniku se točí
Kofola  - Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

autobus [27. květen 2014 | 17:46]

restaurace je nově otevřená, jídlo výborný za pár kaček, velmi milá obsluha, oproti předchozím
zkušenostem se hodně zlepšili a určitě doporučuju zajít na oběd. Jo a karty se tu hrát můžou,
vím z vlastní zkušenosti :-)

M_k [26. říjen 2011 | 11:02]

Podnik měl před lety nakročeno k velmi solidní pověsti. Od té doby co se tam začala rychle
střídat obsluha (a asi kuchaři) tato restaurace silně degradovala na běžnou nálevnu s
typickými umolousanými figurkami usrkávajími jedno pivo celý večer. Kuchyně většinou dobrá,
obsluha je velmi nestabilní ale celkově podnik neurazí.

Kiss [15. červen 2009 | 23:18]

Naprosto souhlasím s gambrmenem, byl jsem zde dnes na obědě a jen těžko hledám slušné
slovo uznání. Obsluha naprosto příšerná, jídlo jsem musel vrátit, navíc jsem tam byl úplně sám
a vrcholem bylo lahvové pivo. Zkrátka výkřik amatérismu, vhodný k uzavření!!!

gary [22. duben 2009 | 21:39]

Vcelku dobrá restaurace. Zajímavé motivy vnitřního prostředí. Obsluha někdy ne moc ochotná.
Jídlo se možná trochu zhoršilo. Ale jen tak zajít na obě - tak pro to je ideální.

Matci [31. říjen 2007 | 22:24]

Skvělá hospůdka pro malé společné večeře...

nathan [24. září 2007 | 22:50]

Hospoda ve ktere je dobre se zastavit. je tam dobre jidlo, celkem dobra obsluha, a hezke
prostředí. Ale kdo ji nezna o nic nepřišel.

Stránka 1



gambrmen [2. leden 2007 | 23:48]

naprosto neprijemna obsluha, napr. neprinesou k jidlu pribory a obvinuji hosty z jejich
odcizeni!!

vendis [30. duben 2006 | 17:25]

Velmi chutné jídlo, příjemná obsluha, doporučuji.
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