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Café Restaurant CROSSROAD

Adresa: Palackého 515 Kategorie: na jídlo
Přeštice - Přešticko I. cenová kategorie

Telefon: +420-777-787-348 (od 26kč/pivo)

http://www.cross-road.cz

Náš Café Restaurant nabízí 40 míst k sezení. Je rozdělen na kuřáckou a nekuřáckou část. 

Má moderně vybavený interiér, atraktivní design restauračního nábytku, tlumené osvětlení. To
vše vytváří útulné prostředí a příjemnou atmosféru i pro nejnáročnější zákazníky. Najdete u
nás prostředí, kde se budete cítit jako doma.

Gurmánům nabízíme prvky české i mezinárodní kuchyně. 

Podáváme jedinečnou proslulou italskou kávu Segafredo. 

Namícháme Vám alkoholické i nealkoholické koktejly, nabídneme značková vína i drinky.

Nabídneme Vám i jídla pro Vaše děti.

Umíme jedinečné zmrzlinové ovocné poháry a domácí tiramisu.

Restaurační prostory mohou být využity k různým účelům. K příjemnému posezení s Vaším
partnerem či partnerkou. K posezení s partou přátel, nebo s rodinou.

Dále jsou vhodné pro obchodní jednání s partnery, pro významné firemní večeře, pro účely
promočních a tématických večerů, 
ale i svateb. 

Uspořádání restauračního vybavení dokážeme přizpůsobit potřebám Vaší akce, tak aby Vaši
hosté i Vy jste byli spokojeni.

V našem Café Restaurantu je samozřejmostí bezplatné WIFI připojení k internetu. 

Náš Café Restaurant nabízí 40 míst k sezení. Je rozdělen na kuřáckou a nekuřáckou část. 

Má moderně vybavený interiér, atraktivní design restauračního nábytku, tlumené osvětlení. To
vše vytváří útulné prostředí a příjemnou atmosféru i pro nejnáročnější zákazníky. Najdete u
nás prostředí, kde se budete cítit jako doma.

Gurmánům nabízíme prvky české i mezinárodní kuchyně. 

Podáváme jedinečnou proslulou italskou kávu Segafredo. 
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Těšíme se na Vaši návštěvu. Jsou zde dostupné tyto extras: internet/Wi-Fi. V podniku se točí
Plzeňský Prazdroj  - Budějovický Budvar 12° - Budvar Tmavý 12° - Pardál 10°.

Komentáře
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buldozer [24. duben 2013 | 21:19]

Nepřijatelné.  Vlasy v jídle.  Nedodělané, ve středu syrové maso (kuřecí kapsa). Nepříjemná
obsluha. Přemrštěné ceny. Terasa u hlavní silnice. Co víc?
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