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Restaurant U MALICKÉ BRÁNY

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

Telefon: +420-377-321-298 (od 26kč/pivo)

http://umalickebrany.cz

Restaurant U MALICKÉ BRÁNY

Navštivte nově otevřený Restaurant U MALICKÉ BRÁNY ve středu historického města Plzně,
Rooseveltova ulice 15.  Tento podnik prošel kompletní rekonstrukcí, ale byly zde zachovány
historické prvky tohoto jedinečného domu s přihlédnutím na historii tohoto objektu. Tento dům
je jediný v Plzni, kterému byla obnovena renesanční fasáda, takzvaná sgrafitová omítka.
Restaurant navazuje na svůj podnik ve Starém Plzenci na BOHEMIA SEKT restaurant. 

Nový Restaurant U MALICKÉ BRÁNY v Plzni pro Vás připravil koncept, který je především
založen na kvalitě a zážitkové gastronomii v podání klasické české kuchyně a samozřejmě
nabídkou sortimentu místních značek - vynikající vína společnosti BOHEMIA SEKT a.s.,
nefiltrovaný ležák Gambrinus, Prazdroj 12° a Master 18° černý od společnosti Plzeňský
Prazdroj a.s. a sortiment společnosti STOCK Plzeň a.s.

Celková kapacita Restaurace je 97 míst a v letních měsících  venkovní zahrádka pro 44 osob.
V prostorách této restaurace Vám můžeme nabídnout samostatný salonek až pro 40 osob,
který lze spojit s venkovní terasou.Přední část restaurace je rozdělena na dvě sekce, které
spojují krásné klenby s prostorem baru celkový počet 57 míst.

V blízkosti se nachází parkovací dům na Rychtářce a jen pár metrů přes lávku směr do centra
Náměstí Republiky náš Restaurant U MALICKÉ BRÁNY.

Zajišťujeme svatební hostiny, rodinné oslavy, promoce, firemní večírky, Cateringové služby.
Jsou zde dostupné tyto extras: . V podniku se točí Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Pájator [20. prosinec 2015 | 21:14]

Hezké prostředí, dobré jídlo a výborné pivo. Ceny dost vysoké, ale co by člověk v centru mohl
chtít. Obsluha slušná a vcelku i stíhala, přestože v čase vánočních večírků byl celkem fofr.
Jediný problém nastal při placení. naše parta seděla v odděleném salónku a přestože jsme
každý měl svůj lístek, tak na konci bylo manko dvou nezaplacených jídel. A ti kdo platili
poslední byli nuceni vše uhradit, přestože svůj účet uhradili. A k tomu podotýkám, že v salónku
jsme nebyli sami, byla zde i jiná společnost a tak bůhví, za koho jsme to dopláceli. A už jsem
od známé slyšel, že obdobné problémy zde měli opakovaně....
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kubakubikula [19. říjen 2014 | 22:31]

Interier hezky, prijemne prostredi. Tatarsky biftek si urcite nedavejte, takovej blivajs jsem v
zivote nejedl. Maso bylo svetle a dalo by se rict, ze bylo ridke, nevim jestli to bylo diky zpusobu
pripravy nebo skladovanim ale bylo odporne. Obsluha prijemna ale neschopna, v podstate si
nas nikdo nevsimal a bohuzel jsme museli na obsluhu mavat pokazde, kdyz jsme neco chteli,
nacez to zavrsila pani provozni ktera se s nami vylozene hadala diky stiznosti na jiz zminovany
tatarak + jsme pri placeni dostali uplne jiny ucet.

Petromila [26. prosinec 2013 | 00:00]

Tak tady jsme měli letošní sraz ze střední školy, tak mám poměrně čerstvé dojmy: nebylo nás
tolik a stůl v restauraci nám nakonec stačil. Není mi jenom jasné, jak je to tam s kouřením - prý
je podnik nekuřácký, ale jelikož se na baru kouřilo, tak to cítit bylo. Jinak jídlo vynikající, ceny
přiměřené, obsluha taky v pohodě - takže doporučuji.

swatulka [28. listopad 2013 | 08:02]

Skvělé jídlo a úžasná obsluha, sázka na jistotu

lantash [27. listopad 2013 | 11:33]

Vynikající jídlo, skvělá obsluha. Parádní podnik na večeři.

Pajibo [30. červen 2013 | 22:28]

Čekali jsme dlouho, ale jídlo bylo dobré. Zase zajdu.

a0b9 [28. prosinec 2012 | 22:06]

Skvělý podnik - výborné jídlo, fajn obsluha, pivko bez chyby... Dobrá volba pro klidnou večeři i
posezení s partou přátel... doporučuji.

Janca [31. říjen 2012 | 21:47]

vyborne jidlo i pivo a obsluha ve vetsine pripadnu velmi prijemna

Morico [30. září 2012 | 12:45]

Vždy odcházím velmi spokojen, jednak díky milé obsluze a jednak díky nadprůměrně dobrému
jídlu.

Kaciis [5. květen 2012 | 16:29]

Obsluha příjemná, výborné pivo, jídlo taky dobré (já osobně jsem měla tatarák-dobře
ochucený), pohodé prostředí. Ráda si sem zajdu.

KAB [21. březen 2012 | 18:42]

V neděli jsem se konečně dostal k návštěvě a i přes info na webu v kontaktech, že jde o
\"TEPELNÁ ČERPADLA TEPLICE\" jsem to našel - asi nějaký kreativec dělal web pomocí
CTRL+C/CTRL+V :)  Prostředí fajn, toalety luxusní, nakouřeno tam nebylo (ani jsem se vlastně
nepodíval, zda se tam kouří nebo ne, mě to je osobně jedno).  K pití dobrý nefiltrovaný G za 31
(na dnešní poměry cena tak akorát), jídlo vynikající (kuřecí steak se švestkovou omáčkou). 
Takže se určitě zase zastavím...
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yyirikk [23. leden 2012 | 14:37]

Měl jsem možnost tento podnik několikrát navštívit. A rád se sem vracím. Nejen kvůli hezkému
prostředí, a na mě mile působícímu interiéru, ale i kvůli báječnému pivku, které je zde vskutku
výborné a dobře ošetřené. Na všem co jsem měl možnost zde jíst jsem si velmi pochutnal.
Kuchyně je zde skvělá, výborné chutě, ale i velké porce a cenově výhodné. Co se obsluhy týče
ani na ni si nemohu stěžovat. Nikdy žádné dlouhé čekání, vždy milá, příjemná a usměvavá. A
to jsem měl možnost poznat snad všechny co tady obsluhují.

ciba [5. prosinec 2011 | 23:44]

Po vstupu mě překvapilo příjemné prostředí. Poté přišla servírka a nadšení bylo pryč. Takhle
nepříjemná obsluha mě bude mrzet dlouho. Po přemýšlení jestli odejít a už se nevrátit jsem si
nakonec objednal a s vynikající chutí zapomněl na tu otřesnou obsluhu. Po jídle tomu dodala
korunku druhá obsluha, která prošla sálem a ani jí nepadlo, že prázdný půllitr by se mohl
vyměnit :-)   Závěrem: prostředí 80%, obsluha 10%, jídlo 90%.

Hrosik [5. listopad 2011 | 22:16]

Interier se mi zas tak nelíbil, ale nevadil mi. Obsluha na jedničku, galantní a rychlá. Dal jsem si
naprosto perfektní steak. Ostatní jídla byla taky perfektní. Během jídla se k nám dostavil i
kuchař, aby se osobně zeptal, jak nám chutná. Přestože na jídelním lístku nebyl zmrzlinový
pohár, tak na vyžádání jsme jej dostali a hezky se vším všudy. Chyběla nám tam broskev, tak
jsme ji dodatečně taky ještě dostali. Nemám co dodat a doporučuji.

adela [2. listopad 2011 | 15:28]

Já chodím do této restaurace často v týdnu na obědy a musím napsat, že nyní od nově
otevřené této Restaurace U Malické brány cca od 8/2011, jídlo bezkonkureční v širokém okolí,
výborné, obsluha milá a rychlá!!!! Všem vřele doporučuji!!!

L@D@ [18. říjen 2011 | 14:53]

Prostředí celkem ujde, pivo taky. To se ovšem nedá říct o obsluze. Na první pivo jsme čekali
15 minut. A pak druhej extrém, máte nedopitý (1/3) piva a už vám předhazujou další bez
zeptání, po odmítnutí se ještě tváří, jak na pěst. Celkově obsluha (obzvláště ta paní) ŠPATNÁ.
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