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Flora Restaurant

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

Telefon: +420-377-374-226 (do 20-26kč/pivo)

http://www.jidlo-flora.cz/

Středně velká restaurace na Borech zaměřená na klasickou českou kuchyni. V nabídce
najdete speciality jako jsou pečená selata, celé husy, uzené kýty, krůty nadívané kuřaty a
křepelkami. Pro soukromé či rodinné oslavy a posezení ve větších skupinách je zde sál
Barbarossa laděný do středověkého stylu.
Otevírací doba:
Po - Čt	11.00 - 24.00	
Pá - So	11.00 - 01.00	
Ne	11.00 - 23.00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - ticket Restaurant - gastroPASS - Cheque
Dejeuner - rozvoz jídel. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Forklok  [19. září 2015 | 17:14]

Dnes jsme si tam dali 4 hovězí steak z vysoké rostene a musím říci že to jídlo bylo moc dobre.
Sice můj steak byl rear, ačkoliv jsme si všichni objednali médium, ale mě to moc nevadilo.
Porce byli opravdu obrovské. A nebyla šance je ani sníst. Obsluha moc fajn. Za mě doporučuji
a dávám 5 hvězdiček hlavně za ty porce.

Hoši [30. červen 2015 | 10:51]

Strašně jsme si pochutnali! Opravdu zde vaří dobře! Doporučuji navštívit! Interiér strašně
krásnej! :)

Hort7 [10. červen 2015 | 18:59]

Výborná restaurace, parádní oslava a hlavně VÝBORNÉ jídlo!! Doporučuji navštívit!!

drozka [2. únor 2015 | 15:38]

Všechny fámy o Floře jsou lež! Je to jedna z těch nejlepších restaurací kde jsem byla. Udělat
jídlo , které neni v jídeláku tak jak mě udělali medajlonky s rokforovou omackou je neuveritelny
nic lepšího jsem nejedla. Tatarák super, Svíčková ani nemluvim prostě pecka jen jedno
negativum. Je tu šíleně draho...........

Petromila [25. prosinec 2013 | 23:39]

2007: Byli jsme tam sice už před nějakou dobou (oslavit výročí svatby), ale zrovna nadšený
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jsme nebyli. Obsluha se věnovala hlavně německy mluvícím hostům, Češi si museli počta.
Jídlo sice vynikající, ale poněkud dražší. Takže na okouknutí dobrý, ale jinak žádná sláva. Sice
jsem se zařekla, že nikdy více, ale poté, co jsme vyzkoušeli voucher na kachničku se zelím a
pak jsem tam také byla pozvaná na tataráček. Takže už musím původní hodnocení poupravit:
výborné jídlo, prima obsluha!

tondarudolph [10. červen 2012 | 21:43]

Kilo tataráku v pěti lidech, čtyři z toho další noc strávili promlouváním do záchodový mísy. Nic
hezkýho, už mě tam neuvidí. NIKDY VÍC!!!

Longer [17. březen 2012 | 16:04]

tatarák výbornej, tapinek dostatek, pivko taky, jen by na place mohlo být o člověka na víc.
čekat na pivo pět minut a déle je u takovéhle restaurace špatná vizitka

mrvopice [12. únor 2012 | 20:28]

NEJNUSNĚJŠÍ jídlo co sme kdy jedli!!! Svíčková neurčité chuti, bez smetany, kupovaný
knedlíky, tatarák byl cítit, měl o 50 gramů méně než bylo napsáno v jídelním lístku, topinky byly
nedopečené a nacucané,česnek měl 2cm klíčky a hermelín mi vůbec nepřivezli. Tohle není
kuchař, ale úchyl!!!

allfii [19. leden 2012 | 16:19]

Obsluha na úrovni, interiér Vám zkrátí chvíle s mlčenlivým společníkem, máte si co prohlížet.
Jídlo perfektní, jsem mlsný jazýček a zde jsem byla vždy spokojená. Kuchař je génius, proto
dávám čtyři hvězdičky. Jen tak dál, ráda se vrátím a možná tento podnik ohodnotím vyšší
počet.

ThinkPink [15. prosinec 2011 | 19:32]

Skvělá restaurace, mají tam naprosto skvělou kachnu a skvělé zelí! :-) Obsluha milá a vždy
když požádáme o změnu v menu, pokusí se nám vyhovět. Interiér dodává opravdu úžasnou
atmosféru celé restauraci.

Oliwerie [18. červenec 2011 | 18:03]

Zašli jsme sem úplnou náhodou, ale odcházeli jsme příjemně překvapeni. Posezení na
terásce, kávička a jídlo - dokonalejší úpravu kuřecích prs jsem ještě nikdy neměla, tak
štavnaté... :) Obsluha lehce vláčná, ale jinak vše skvělé!!!

jochy [28. únor 2011 | 22:09]

Výborná kuchyně za dobrou cenu, navíc neomezené množství přílohy. To je to hlavní, co mě
do této restaurace pravidelně přivádí...

Mody [13. červenec 2010 | 17:16]

příjemné prostředí, porce jídla ucházející. Ale když mají v nápojovém lístku, že mají Coca colu,
Sprite a Fantu, tak by je měli podávat a ne, že mají Pepsi. Co se týče obsluhy, tak když to
pána nebaví, tak ať to nedělá!

m@estro [17. červen 2010 | 21:03]

Jídlo je vždycky skvělé, porce obrovské, ceně odpovídající. Když na biftek, tak jedině sem,
masíčko je vždycky na jedničku :)
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hate84 [14. květen 2010 | 16:09]

Restaurace s dlouholetou tradicí a vysokou kvalitou podávaných pokrmů. Prostředí je zde
utůlné a nikterak moc přeplňené. Velice jsem ocenil obrázkový jídelní lístek.

miffi [20. leden 2010 | 07:02]

super hospůdka

Horrigan [4. prosinec 2009 | 11:22]

Tato restaurace splnila mé i kamarádovo očekávání. Příjemné prostředí, které není
přeplácané, ale spíše je vyparáděné. Jídelní lístek potěšil s obrázkovou přílohou. Obsluha byla
v ten večer na pochvalu. Číšníka jsem už znal z jiného podniku, kde práci moc \"nedával\", ale
tady byl naprosto jiným člověkem. Cena vyšší, ale jídlo výborný. Nebudu se bát do této
restaurace zajít znovu:-)

Kiss [14. září 2009 | 17:55]

Tato restaurace si již po mnoho let udržuje vysoký standart ve výběru jídel a nápojů. Prostředí
je klidné a velmi příjemné, obsluha občas skřípe, ale jinak pouze samá pozitiva, zvláště jídelní
lístek s fotkami pokrmů, je opravdová specialitka. ceny jsou sice vyšší, ale odpovídají vysoké
kvalitě.

oooo [1. červenec 2009 | 11:44]

Takovy ElCid pocesku. Dobre jidlo, stylovy interier korespondujici s nabizenym menu, nizke
ceny. Nevim jak pres den, ale vecer je tu dost zakoureno.

spachtle [23. červen 2009 | 00:44]

Klidná restaurace s opravdu dobrou českou kuchyní, pro větší i menší oslavy ideální. Dávam 4
hvězdičky.

gary [22. duben 2009 | 23:28]

V této restauraci jsem byl již po několikáté a po delších časových úsecích, ale naštěstí se nic
moc nemění. Prostředí je velmi zajímavé, vevnitř opravdu specielní. Na jídle jsem si vždy
pochutnal, málokdy mě opravdu zklamalo. Ideální pro větší srazy, rezervace nutností :-)

Leona22 [4. březen 2009 | 11:29]

Výborné trochu dražší jídlo. Personál v pohodě, prostředí útulné pro přijemné posezení vřele
doporučuji !!!

sikymax [18. srpen 2007 | 14:39]

jídlo hnus, obsluha na terase hnus...

Milka [24. červenec 2007 | 12:06]

Opravdu super restaurace! Excelentní jídlo, úžasné zeleninové přílohy, s citem zaplněný
interiér do posledního koutku. Naprosto vynikající káva a příjemná obsluha. Pro mě jě to ta nej
restaurace v Plzni, která se navíc nachází ve zcela klidném prostředí bez ruchu města. Při
příchodu si všimněte vkusné zahrádečky se skalkou a jezírkem.
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viliam [9. červenec 2007 | 00:46]

vynikající kuchyně, na restauračce výborné pivo a jedna nesporná výhoda, že jídlo do
restaurace vaří stejně šikovný kuchař jako dopředu do "bufetu" za poloviční ceny..personál
jsou opravdu chudáci, kamarádka dělala pod Zrnáčem a docela nářez..ale mám dojem, že v
nejbližší době bude měnit majitele..

Chico [12. duben 2007 | 12:51]

Kuchyně dobrá, jestli bydlíte na Borech a máte hlad zajděte. Lahůdka je že vám bude jezdit
nad hlavou vláček a to je paráda!

Jarda [15. prosinec 2006 | 12:22]

Není to nejhorší, ale to je zásluhou personálu a kdyby jim do toho pořád nekecal ten
neschopný ...., tak je to supr. Kluci a holky, najdite si normální práci a dělejte pro normálního
člověka, ne pro toho ... ale jestli nemáte na víc tak tam zůstaňte a posluhujte... a hlavně si
nestěžujte pak a nelezte mu do ... ,že Janičko a Viktore a Pepíku a ..... v Plzni jsou mnohem
lepší místečka, kde utratit peníze a užít si večer, záleží taky u koho je utratím.. pa pa

Zunic [4. srpen 2006 | 19:21]

Tato hospoda prošla dobrou modernizací a zaslouží si lepší ohodnocení než měla dřív. Z
pajzlu hezká restaurace. Dobré jídlo a interiér. 

TONY [17. červen 2006 | 14:16]

Moc dobrý jedlo, pěkné prostředí. Hlavně ten vláček co tam objíždí kolme dokola, minule sem
byl ale zklamán, restaurace byla zavřena, sedělo se jenom venku a dělalo se na lávovém grilu,
což mě sice lákalo, ale ceny za to mě rychle odradily. Taky sou kolem pěkné skalky, vodopády
atd. kde plavou rybičky, prostě moc příjmené prostředí.
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