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Zlatá koruna

Adresa: Koperníkova Kategorie: na jídlo
Plzeň - Jižní Předměstí II. cenová kategorie

Telefon: +420-775-218-759 (do 20-26kč/pivo)

http://www.zlatakoruna-plzen.cz

Přijďte navštívit nově zrekonstruovanou NEKUŘÁCKOU restauraci nabízející nevšední
gurmánský zážitek v příjemném prostředí s krbem a milou obsluhou.

Nabízíme:

- Výběr z chutných jídel připravených z kvalitních surovin s využitím moderních
gastronomických technologií.
- Kvalitně ošetřené pivo.
- Oddělený salonek pro až 32 osob s možností pořádání rautů, svateb, firemních oslav,
rodinných setkání, atd.
- Denně zajímavé polední menu za příznivé ceny.
- Celkovou kapacitu restaurace až 72 míst.
- Celé prostory restaurace výhradně nekuřácké.
- Možnost sledování sportovních přenosů na 2 velkoplošných TV.
- Dětský stolek pro malé hosty.
- WiFi Free

Otevírací doba:
po–pá:	10:30–22:00
so:	11:00–22:00
ne:	Zavřeno Jsou zde dostupné tyto extras: internet/Wi-Fi - gastroPASS - TV/projekce -
regionální piva - nekuřácký prostor. V podniku se točí Gambrinus 10° - Radegast Birell  -
Rohozec Skalák 11° - Rohozec Skalák Řezané 11° - Gambrinus Excellent 11° - Pilsner Urquell
12°.

Komentáře

Daniel [2. srpen 2018 | 16:52]

Bohužel nedokáži o této restauraci napsat nic pozitivního, na pivo jsem čekal skoro deset
minut, protože obsluha byla zaneprázdněna debatou se svojí kamarádkou, když už jsem
konečně dostal pivo tak na dně sklenice plaval nějaký bordel a při placení jsem byl ještě
okraden. Jsem rád, že jsem po delší době v zahraničí neztratil iluze o svém rodném městě a
českém pohostinství . . .

MoncaB [12. červenec 2016 | 11:54]
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Příjemné prostředí. Zvlášť pro toho, kdo pamatuje, jak to tu vypadalo dřív. Na oběd sem ale
nechoďte. V poledne už kuchař vyškrabuje hrnce.

miluskakr [9. květen 2015 | 15:29]

Pěkná čistá nekuřácká restaurace, výborná kuchyně, báječná obsluha- doporučujeme a
děkujeme za příjemně ztrávený podvečer.

01Lauris [25. březen 2015 | 13:22]

Tuto restauraci jsme si vyhledali pred 14 dni a byli jsme velmi prekvapeni. Krasna restaurace s
moznosti rezervace velmi pekneho salonku- na ktery jsme se hned informovali. Uvitali jsme i
nekuracke prostredi. Na jidle jsme si velmi pochutnali. Menu je velmi zajimave a dle sledovani
ostatnich navstevniku i velmi chutne. Obsluha velmi prijemna, ochotna a usmevava. Zcela
nechapu predesle recenze, zrejme za tu dobu doslo ke kompletni zmene od kuchyne az po
obsluhu.   Velmi radi opet prijdeme a tuto restauraci doporucime nasim znamym. Petra K.,
Stary Plzenec

luboss [17. srpen 2014 | 20:39]

tak do této restaurace uz nikdy více děkuji, nejen že nás obsluha vůvec neobsluhovala pomalu
jsme si museli chodit k baru pro pití jelikož sledovala televizi s nějakou paní byli jsme vyloženě
na obtíž, když nám po dlouhém čekaní přinesli jídlo tak nejen že talíř byl nechutně špinavý na
okraji ležel vlas tak jsme ani neměli chut jídlo jíst opravdu by se měli zamyslet jestli to takto
chtějí vézt myslím že by se to stávat nemělo no už nás tam nikdy více neuvidí

Sopy [13. srpen 2014 | 13:03]

Jídlo ( obědy ) nic moc. Lépe si uvařím doma. Pivo dobré, obsluha se snaží, ale dost zmatkuje
a byl jsem svědkem několika konflitů, kdy bylo jídlo přineseno půlce stolu a druhá půlka čekala
dalších 10minut, atp. Jinak hospoda strašně sterilní, bez jakékoliv atmosféry. Mě tam už nikdo
neuvidí.

Marley [23. duben 2014 | 01:27]

Tedy.....jak se dá zničit příjemná hospoda, to jen koukám! Sterilní prostředí bez výrazu, že se
nekouří sice beru jako plus, ale tak leda na kafe nebo na schůzku, ale příjemný večer s přáteli
u piva si dovedu představit kdekoli, jen ne tady.....a bejvávalo tu taaaak dobře :-(

lubi.482 [19. únor 2013 | 02:32]

Příjemná hospůdka na jižním předměstí, s příjemným a čistým interiérem. Obsluha je velice
příjemná a vstřícná, jídelníček sice méně obsáhlý, ale zato jsou zde vynikající pokrmy vhodné
k pivu, např. utopenec, nebo nakládaný hermelín. Je zde opravdu pestrý výběr piv, většinou
zde vládne veselá atmosféra. Výhodou je rozdělení kuřácké a nekuřácké místnosti. Hospodu
bych určitě doporučil, chodíme sem cca rok a půl.

Registrace [15. únor 2013 | 18:35]

Dříve dobrá hospoda, se kterou to jde v poslední době s kopce a drží jí nad vodou jen výběr
piv a vhodná lokace. Kuchyně špatná, nová obsluha jakbysmet. Prostředí nekuřácké části
dobré, za to v kuřácké části to vypadá jak v nonstop herně.

majkl.82 [2. únor 2013 | 15:22]

Pred 2 roky jsme sem chodili pravidelne, byla to parada, ale nyni to zde jde celkem z kopce.
Obsluha pomala, nestiha, ale za to prijemna a vstricna. Rozdeleni hospody na nekurackou a
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kurackou pulku je temer k nicemu, jelikoz se smrad z cigaret vzdycky natahne do te
nekuracke. Pivo Zatec obcas zelezne, jidelnicek je celkem omezeny. Mrzi me, ze tato hospoda
jde tak z kopce...

Janca [19. srpen 2012 | 13:26]

Do teto hospody jsme chodili pravidlne, od noveho roku ale co zmenili obsluhu a jidelnicek je
to hruza. Jidla z 90procent jen smazeny, a utopence utopili  snad v neredenym octu. Piva
porad dobry s velkym vyberem. A slecna barmanka? Mela celou dobu pusteno Amerika hleda
topmodelku a byla do toho tak zazrana ze na dva lidi v hospode uplne zapomela a sedeli sme
20minut bez piti a poslouchali jak se modelky v televizi hadaj. Opravdu uzasny. jak sem to tam
mela rada, tak uz me tam nikdo nedostane

Gedes [4. březen 2012 | 19:06]

Začali jsme sem chodit poměrně nedávno, trošku zastrčenejší hospoda na jižním městě, ale
stojí to za to. Dobré pivo a velký výběr za přijatelné ceny. Kuchyně je také dobrá. Možnost
kuřáckého i nekuřáckého prostředí, obsluha příjemná.

diablo.mafio [2. březen 2012 | 13:16]

Naše hospůdka kde rádi ochutnáváme jak stávající pivka tak i pivka z Cesty pivních znalců :-)v
prostředí kde je nám příjemně a kde obsluha poradí a to nejen ze znalosti z teoretické
přípravy, ale i z praxe :-)a kde narazíte na kvalitní pivka, které si oblíbíte a zapomenete tak na
starosti všedních dnů :-) gratuluji za nápad a odvahu udělat takovou hospůdku zrovna v Plzni
městě piva a držím palce s tím, že se sem budeme stále rádi vracet. Děkujeme :-)

pavliCZECH [2. únor 2012 | 16:59]

Netradiční píva, profi šipky, lidi jak kdy... Žádná odvázanost.

jarda842 [14. listopad 2011 | 12:17]

Velice příjemná obsluha, pestrý výběr dobrých piv, kuchyně vynikající.

JK77 [4. listopad 2011 | 14:36]

Chody [30. červen 2011 | 07:17]

Poslední návštěva v úterý. Obsluha bohužel pomalá. Pivo Žatec a Velen Garden výborné.
Klášter bohužel nebyl ve formě :( Ad problémy s Pilsner Urquell. Kdopak by asi pil v této
hospodě plzeňské patoky, když si může vybrat jiná, lepší piva...

anteena [29. červen 2011 | 16:50]

Ochutnala jsem všech 13 druhů piva a mohu potvrdit, že 12ka žádná sláva, ostatní piva jsou
dobrá, myslím, že dobře čepovaná, ale záleží na chuti každého. Pro mě jako vyznavačku 12ky
to je spíš spestření:) Interiér vcelku útulný, obsluha rychlá a příjemná.

Huhu978 [28. červen 2011 | 22:59]

13 druhů piv??? Evidentně kvantita na úkor kvality. Kyselejší Prazdroj jsem v životě nepil.
Ostatní piva jsem raději ani nezkoušel, co asi tak může usoudit plzeňan o pivu jehož kvality
nezná, když ani domácí mok nevykazuje patřičné kvality... Z kuchyně jsem ochutnal velmi
vydařený nakládaný hermelím, což o kvalitách kuchaře nijak nevypovídá, nicméně jeho um ani
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nesnižuje. Závěrem tedy toto: chcete-li si v Plzni užít Pilsner Urquel, této restauraci se
vyhněte.

aussig72 [8. leden 2011 | 14:16]

po delší době jsem opět navštívil tuto hospůdku a musím konstatovat ,že to bylo super . dal
jsem si jídlo a k tomu nějaké pivko a vůbec jsem nevěděl které si dát ale po několika pivech na
zkousku jsem si na konec vybral příště přijdu opět rád na jiné myslím si že pro větší party je
vhodná rezervace bylo tam dost narváno a nekuřácká super

gambrmen [1. listopad 2010 | 23:32]

Tady to teda hodne prokouklo, krom velkeho vyberu piv (i kdyz myslim ze by se to mnozstvi
kohoutu dalo vyuzit jeste lip, zadny G10, G11) je supr taky nekuracka cast. Skoda jen, ze i v
sobotu vecer jsme tu byli temer sami, tim padem nas hostinsky vyhnal jeste pred pulnoci.
Kuchyni jsem zatim nechutnal.

lofason [20. říjen 2010 | 22:22]

Neskutečný skok kupředu, když si to porovnám se starým Michalem, je to vážně něco. Krásně
nové záchody, hodně petrý výběr piv (já osobně preferuji Granát), jídlo jsem němel, ale
spolužák si ho pochvaloval, dokonce zde dělají pizzu. Obsluha přijemná. Celá hospoda je
dokonce rozdělena na sekce pro kuřáky a nekuřáky.
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