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Vinárna Jorika

Adresa: Poštovní Kategorie: na víno
Plzeň - Doubravka III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-266-766 (do 20kč/pivo)

Hospoda se nachází na Doubravce nedaleko konečné
šestnáctky. Prostředí působí velice domáckým dojmem.
Je velmi vhodná, když hledáte něco, kde se můžete v
klidu najíst a napít. Možno zde pořádat i větší srazy, či
hostiny.
Otvírací doba:
Út-Čt, So 18.00 - 23.00 
Pá 18.00 - 24.00 
Ne,Po Zavřeno
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada -
gastroPASS - Cheque Dejeuner. V podniku se točí
Gambrinus 10°.

Komentáře

have [25. srpen 2013 | 09:04]

+ útulné originální prostředí + výborná kuchyně - obsluha jak kdy

Nikkol [19. únor 2010 | 14:57]

Moc příjemné až skoro domácké prostředí a neskutečně dobrá kuchyně. Bezkonkurenční
roštěná. A když byla kachnička - mňam! Skvělé a chápavé chování obsluhy. Tenhle podnik
mám z celé Plzně nejradši.

mikee [2. říjen 2009 | 09:40]

Spíše podprůměrný dojem ve mě zanechala tato vinárna, klad útulného zázemí a členění
restaurace mi velmi zkazila nepříjemná postarší paní servírka s černými vlasy a naprosto
nepřijatelným chování v pozici obsluhující, očividně se zkušenostmi ve vesnickém hostinci.      
Na, jak chuťově, tak nápadově laksní pokrmy, mdlou kvalitu kávy a výběr dezertů, jsem byl už
asi ovlivněn a neschopen objektivního posuzování :o)

Kiss [1. červen 2009 | 21:37]

Útulné a intimní prostředí spíše pro večery ve dvou při svíčkách, večeře zde vždy potěší
hlavně svojí cenou a kvalitou jídla. Víno je luxusní, s pivem je to horší. Obsluha je dobrá,
čekací doba optimální.
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Milka [24. červenec 2007 | 11:19]

Příjemné intimní prostředí, ideální pro tichou večeři ve dvou, jídlo skvělé, obsluha příjemná.

Johnny [28. květen 2007 | 21:21]

Příjemné domácí prostředí a skoro rodinná obsluha podpořená výbornou kuchyní, dovolují
tento podnik vřele doporučovat naprosto komukoliv. :)

Lara37 [20. únor 2007 | 09:14]

Skvělá kuchyně, příjemná obsluha a vynikající francouzské chardonnay, vřele doporučuji.

jesterka [4. září 2006 | 16:43]

Určitě jeden z mála pěkných podniků v Doubravce. Místo si nezapomeňte zamluvit, Výborně
vaří , je tu milé až domácí prostředí. Nevím jak letos , ale dost mi vadilo , že si v létě dělali
prázdniny a bylo zavřeno.

Fiky [2. duben 2006 | 19:59]

Skvělá a příjemná obsluha. A doporučuji si zamluvit dopředu stůl a objednat si husičku se
zelím a knedlíky. Je to lahoda.
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