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Plzeňská bašta

Adresa: Riegrova Kategorie: na jídlo
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-377-237-262 (od 26kč/pivo)

Restaurace s typickou českou kuchyní nedaleko náměstí
Republiky. 
Otevírací doba:
Po-So	10:30 - 24:00
Ne	10:30 - 22:00
Jsou zde dostupné tyto extras: . V podniku se točí
Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

janoko [23. březen 2009 | 12:45]

Bola som tam asi trikrát, ale viac nie... Chytili sme vždy toho istého fantasticky \"ochotného\"
obsluhujúceho, strašne unudený a nepríjemný... Špinavé obrusy, dlhé čakanie na jedlo... Inak
jedlo bolo fajn aj prostredie. Ale to nezmení moje rozhodnutie nevrátiť sa tam.

nasa [13. únor 2009 | 13:35]

Byl jsem tam sice uz pred nejakym casem, ale musim souhlasit s predchozimi prispevky.
Obsluha pomala a ucty celkem podivne. Zasli jsme jen na pivo, dali jsme si k tomu utopence a
uctovat couvert ke kazdemu utopenci mi prijde dost prehnane...

Áňa [18. prosinec 2008 | 13:28]

Neskutečné chování od paní provozní (majitelky) pí. Fialové, která přilaja zálohu v hodnotě
1000,- kč na firemní večírek, kterou už nazpět nevrátila ani po přívolání Městské policie a to
ani po předložení stvrzenky s podpisem a razítkem restaurace. Večírek také proběhl velice
rychle, jelikož po 2 hodinách se nechtělo PANU číšníkovi chodit po schodech do salónku a tak
nás vyháněl se slovy, že by radši nakupoval vánoční dárky. Vůbec, vůbec nedoporučuji !!

pytel [17. prosinec 2008 | 19:23]

Teda musim potvrdit predchozi prispevky - po tom co nam na maturitni veceri neprinesli 1
predem zaplacenou palacinku, s tim, ze uz zadna nebude, jsme se cisnika zeptali jestli si dela
srandu ze uz zadna palacinka nebude, a on nas naprosto vazne setrel vetou \"Kdybych si delal
srandu tak se smeju.\"..:D a na uctu navic se objevili polozky jako \"Finance-kuchyne ...
100kc\", zrejme za nakup....:D jinak jidlo bylo celkem dobre, ale pomerne mala porce..
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Lajka [6. prosinec 2008 | 12:29]

Prostředí pěkné, vaří vcelku dobře, nedoporučuji na firemní večeře. Takovou nasranost
místního personálu s narážkami na našeho zahraničního hostitele jsem ještě nikdy nikde
nezažil. Prostředí jinak pěkné-arogance vysoká. Osobně vřele nedoporučuji.

L@D@ [25. říjen 2008 | 18:53]

V celku pekna restaurace, ktere kazi dojem na krase dosti nesympaticka obsluha s kterou je
opravdu spatna domluva.

Blueflanker [25. červen 2008 | 20:54]

Byl jsem tam tedkon pozvan na veceri a docela prijemne prekvapen, jidlo dobre, atmosfera
take, obsluha by se mohla zlepsit. Na mne restaurace zapusobila dojmem 3 a pul hvezdicek,
celkem. Ale vypada to, ze kvalita je asi promenliva

Willeminka [18. květen 2008 | 18:56]

Plzeňskou baštu určitě nedoporučuji navštívit, o starém, kyselém a přesoleném jídlě ani
nemluvím. Kdyby aspoň ta obsluha k něčemu byla, pokud si ale musím dojít v naprosto
prázdné! restauraci po deseti minutách pro pití na bar... tak to o něčem svědčí... zásadně
nechodit!

elisabeth [12. prosinec 2007 | 08:28]

V poslední době se zde hodně zhoršila kvalita obsluhujícího personálu. Je lepší sem nechodit
jinak se vám může stát že při větším počtu lidí v restauraci Vám číšník odvětí (cituji doslova)
\"K Vám se tak dobrou půlhodinu nedostanu\". Tak není lepší zajít někam kde si Vás budou
hýčkat a ještě se dobře najíte?

jose [28. listopad 2007 | 09:19]

Proboha obsluha, tu bych mlátil horem dolem. Minulý víkend si tam na mě takovej plešatej
blbeček otvíral hubu, na dotaz, jestli mu to přijde normální odvětil, že naprosto. Při poloprázdný
hospodě vám bude tvrdit, že tady sedí Vopička a támhle Vomáčka, ten by mohl na psychiartii
hned!

viliam [9. červenec 2007 | 02:09]

personálu to nezazlívejte.. já bych tam nedělal.. kamarád si tam hodil letní brigádu při
právech.. zkončil bez peněz a navrch ho zmlátili, že byl rok v péči psychyatra. dal to k soudu a
myslím, že vyhrál.. jako právník:)

Heal [22. duben 2007 | 12:24]

Na první pohled vypadá slušně, ale personál tragédie a jídlo taky nevyčnívá z řady, sem raději
ne

Judith [4. březen 2007 | 18:39]

Neochotný a arogantní personál, který neumí hosta ani pozdravit, jídlo také nic moc...

Abuse [13. listopad 2005 | 17:55]

... s typickou německou klientelou.

Stránka 2


