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Billiard Club

Adresa: Masarykova Kategorie: na jídlo
Plzeň - Doubravka II. cenová kategorie

Telefon: +420-377-264-595 (do 20-26kč/pivo)

Restaurace a billiard club v prvním patře OD Centrum na
Doubravce. Celý podnik je koncipován jako westernový
saloon a v zadní místnosti jsou pak umístěny kulečníkové
stoly. Jedná se o středně velký podnik, v restauraci je
navíc balkon vyzvednutý nad úrověň baru, tudíž zde není
nouze o volná místa. Je zde i velkoplošná projekce.
Otvírací doba: 
Po-Čt 11.00 - 24.00
Pá 11.00 - 02.00
So 12.00 - 02.00
Ne 12.00 - 23.00 
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - kulečník
- jukebox - internet/Wi-Fi - ticket Restaurant -
gastroPASS - TV/projekce. V podniku se točí Plzeňský
Prazdroj  - Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře

Jacccobe [20. srpen 2013 | 13:35]

Jo přátelé, já ten billiárd před dvaceti lety stavěl. Je vůbec úspěch, že se udržel až doteď.
Člověk od tohoto podniku opravdu nemůže nic moc čekat, zvlášť v době, kdy průměrní
manažeři vedou hospody a mimo kuchaře, kteří si jakžtakž drží úroveň řemesla, v nich pracují
lidé, kteří s gastronomií opravdu nemají nic společného. Ale z nostalgie se žíti stále nedá...

Alkaa [28. říjen 2011 | 12:21]

No nedávno jsem tam byla po dlouhé době. Jsem si řekla že to znova zkusím, ale opět totální
zklamání. Když jsem tam byla předtím tak jsem hodinu čekala na jídlo a moc lidí tam nebylo. A
když jsem tam byla nedávno zase tak jsem na palačinku a hranolky čekala opět hodinu. To mi
nepřijde normální a obsluha mi byla schopná pouze říct, nejste tu samy.. Jako tam nejdu
vůbec už..

gary [14. říjen 2009 | 18:42]

Vzhledem k tomu, že zde kdysi začínala námi pořádaná akce Trance in the Night, která je nyní
zcela jinde, tak jsme zde vypili hodně alkoholu a nejen piv. :-)Co si pamatuju, tak jsme dali i
jednou jídlo a průměr splňovalo.
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Marti [14. říjen 2009 | 13:04]

Dobré jídlo, slušné porce, milá obsluha - na pokec s kámošema ideální. Navíc se sem vejde i
větší skupina lidí, takže se tu dá uspořádat např. třídní sraz. Z jídelníčku doporučuju
\"labužníka\" - ještě nikdy mě tohle jídlo nezklamalo.

ludfra [15. duben 2009 | 19:21]

Vynikající jídlo, dvanáctička exkluzivní a vždy příjemná a milá obsluha...není co dodat!!!

Haninka001 [15. únor 2009 | 12:41]

Výborná kuchyně, ceny přijatelné, obsluha příjemná... vždycky jsem byla spokojená

Shotice [4. říjen 2008 | 14:26]

Docela hezké prostředí, na pokec a dobrý jídlo ale ne na pařby do rána

Michal [10. únor 2008 | 09:49]

Jídlo sem si tu nedával, ale zdá se mi tu, na to že je to na Doubravce trochu předraženo. Ale
líbí se mi ten horní ochoz. Mimochodem, Prazdroj 12° za 29 kč...

Kobra [5. listopad 2007 | 17:41]

S tímto podnikem mám jen dobré zkušenosti, vždy jsem se zde dobře najedl, obsluha celkem
rychlá a všímavá, oproti některým hospodám, kde jsem byl. Jídlo chutné, velké porce, ceny
celkem normální. Výhodou je promítání sportovních přenosů.

misaMisova [4. listopad 2007 | 13:31]

Vzhledem k tomu, ze jem bydlela na doubravce 19 let, tak jsem tam stravila dost casu, bud na
jidle, na kulecnicku, nebo jen na pivku ci kafcu... jidlo mi tam chutna, jsou to velke porce za
prijemne ceny a obsluha je taky prijemna.

viliam [9. červenec 2007 | 00:12]

jídlo sice dobré(až na äsi jeden zážitek s brokolicí se sýrem), ale restaurace na mě působí
dojmem nafouklého balónu, kde se prostředím spíše podprůměrná hospoda snaží cenama
vyšvyhnout kousek výš.. ty stoly vzadu jsou opravdu otřesné..

Cheater [19. říjen 2006 | 08:58]

Jídlo vynikající a velké porce, dražší pití (12° = 26,-)

Willda [25. květen 2006 | 19:55]

necha se tu dobre najist za pjeknej peníz ale ta obsluha....

Votep [24. duben 2006 | 16:42]

Párkrát jsem tady byl na hokeji. Kuchyně je tu fakt dobrá a velký porce. Od kulečníků bych
vzhledem k názvu restaurace čekal víc. Celkově kvalitní posezení, hlavně na jídlo.

Fiky [18. duben 2006 | 18:25]

Nesouhlasím, že by se tu kvalita jídla zhoršila. Byl jsem zde nedávno a myslím, že jídlo je
kvalitní a ceny k tomu přiměřeně vysoké.
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jesetter [29. březen 2006 | 10:55]

Tenhle podnik mám docela rád. Vždycky jsem se setkal s výtečným jídlem a porce byla solidní.
Sice jsem si to taky zaplatil, ale k tomu bych neměl výhrady. S tím kouřením je to fakt.
Bohužel. Billiardové stoly rozhodně nejsou nijak extra kvalitní, ale když si chce člověk párkrát
píchnout do koulí, tak mu to asi bude stačit. Myslim, že stojí za podotknutí, že hned vedle je
squashové centrum. Můžete si jít zasportovat pak do Billiardu na oběd. Jo a málem bych
zapomněl, že tady promítají sportovní přenosy.

ambiente [20. březen 2006 | 16:04]

Pamatuji si, že zde bývaly vždy trochu vyšší ceny, nicméně kvantita i kvalita obdrženého jídla
tomu odpovídala. To se, řekl bych, dost změnilo a kuchyně nyní za moc nestojí. Navíc mě
zarazilo, že se zde kouří i v době obědů - dojem z jídla to opravdu nezvýší. Díky onomu
balkonku navíc celkový prostor navíc poněkud stísněně. 

L@D@ [20. březen 2006 | 15:34]

Za biliardovou hernu bych to nepovazoval, protoze tech par stolu na mince za to opravdu
nestoji, ale nicmene vzdy sem se tu dobre a levne najedl. Akorat obcas vazne obsluha a to
ubira z kvalitniho posezeni.
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