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Pizzeria Taverna Brigante

Adresa: Kardinála Berana Kategorie: na pizzu
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-773-822-710 (od 26kč/pivo)

http://www.brigante.cz

Zveme Vás do nové otevřené pizzerie Brigante v Plzni, v ulici Kardinála Berana 14. Můžete se
těšit na speciality z pravé italské kuchyně, na lahodné, u nás vyráběné dezerty, ručně dělanou
pizzu a příjemný personál. Při příznivém počasí můžete využít venkovní sezení na terase s
grilem.

Těšíme se na Vaši návštěvu! Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - internet/Wi-Fi -
gastroPASS - platební karty - TV/projekce - nekuřácký prostor. V podniku se točí Gambrinus
10° - Plzeňský Prazdroj  - Master 13°.

Komentáře

monikad [30. duben 2013 | 15:56]

Jsem z tohoto podniku velice nadšená, nádherné prostředí zcela vyladěno  k nabídce a
zaměření restaurace. Velkým plus je nádherná zahrádka, která se nachází ve velmi klidném
vnitrobloku. Obsluha byla velice příjemná a usměvavá - dokonale přispívá k celé atmosféře. :)

Granini [30. duben 2013 | 13:27]

Byl jsem zde na pizze a kdybych vedel ze se tady na ten podnik hazi spina tak jsem nepujdu...
A vse bylo skvele, jak pizza tak i obsluha uzasna... Majitel rikal, ze se zde strida personal z
duvodu ze byl nevyhovujici, osobne si myslim ze by jste meli tento podnik navstivit a svoje
mindraky si lecit jinde a zkusit si sami vest podnik... Tento podnik dostal 85 procent v
plzenskem deniku a to si myslim ze mluvi za vse :) rozhodne doporucuji

Hrubas  [30. duben 2013 | 13:16]

dnes jsem si v Brigante dal Pizzu a byl jsem zklamany. Byla nedodělaná a divně to tam
smrdělo já rozhodně nedoporučuji

Honza81 [30. duben 2013 | 10:29]

Všechno je tam špatně od jídla až po prostředí..byl jsem svědkem kdy přišli lidi na jídlo sedli
si,rozhlédli se a odešli že jsou jinam.a ani já už tam nikdy nepujdu 

Alexxis14 [30. duben 2013 | 10:26]

nečistota,střídá se perzonál,hluk a jídlo nic moc.Pořád je tam prázdno 
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Majký [5. duben 2013 | 18:49]

V létě rozhodně doporučuji navštívit terasu. Jídlo je zde výborné, obsluha skvělá a atmosféra
je taky super... rozhodně doporučuji, nikdy jsem neměla žádný problém a vše šlo :)

anonym [31. březen 2013 | 22:01]

Chodím rano na pizzerii a je tam divná atmosfera, malo lidí nabytek je nic moc prostě celkovy
dojem nula.. jídlo neni dobry.. zdalo se mi že už bylo dosti staré. NEDOPORUČUJU!!! vedle
brigante je daleko lepši

rasputin [15. listopad 2012 | 13:59]

V létě, když otvírali, jsme tam párkrát byli a pizza byla slušná. Postupem času ta asi pana
majitele přestává bavit, personál se tam točí a podnik jde s kvalitou rychle dolů. Tak je otázka
času, kdy to tam padne. Tohle místo je asi zakletý tam nikdy žádná hospoda dlouho
nevydržela.
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