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Zulum Restaurace
Adresa:
Telefon:

Alej Svobody
Plzeň - Bolevec
+420-773-694-377

Kategorie: na jídlo
II. cenová kategorie
(do 20-26kč/pivo)

http://www.zulum.cz
Naše kuchyň Vám nabízí hotová jídla, minutky nebo pizzu. Můžete u nás sledovat sportovní
přenosy a k dispozici je i připojení na WI-FI zdarma.
Naše restaurace vám nabízí kapacitu 80 míst, které jsou stavebně odděleny pro nekuřáky i
kuřáky, ke kterým je bezbariérový přístup a naše útulná předzahrádka v letních měsících
nabízí dalších 20 míst. Bar nabízí široký sortiment alkoholických i nealkoholických nápojů a
nechybí ani káva italské značky Manuel.
Zajistíme pro Vás firemní oslavy, rauty, promoce, svatby, rodinné oslavy a další významné
události. Rezervaci můžete zajistit bud na našich stránkách v rezervačním formuláři nebo
telefonicky. Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - internet/Wi-Fi - gastroPASS TV/projekce - bezbariérový přístup. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj Radegast Birell .

Komentáře
remus [19. listopad 2014 | 17:56]
Navštívili jsme restauraci po předchozí rezervaci místa v nekuřáckém oddělení. Obsluha byla
příjemná (mladá usměvavá brunetka). Carpaccio z hovězí svíčkové bylo výtečné, rovněž
filírovaná vepřová panenka i grilovaná panenka (vše na voucher). S jídlem i pitím jsme byli
spokojeni. Doporučuji. Mile nás překvapil i prostorný dětský koutek vybavený hračkami (včetně
houpacího koníka) - jistě využijeme někdy při rodinné oslavě s dětmi. Nemilá byla pouze
přítomnost asi pěti větších much, z nichž jedna se nám nakonec utopila ve sklenici s vínem, no
a průchod na WC přes vedlejší "udírnu".
Christina Bennet [11. květen 2014 | 10:37]
Restauraci jsem navštívila již dvakrát a byla jsem příjemně překvapená. Takhle dobře jsem se
v Plzni v žádný restauraci nenajedla. Obsluha příjemná, rychlá, ochotná. Prostředí hezký a
čistý. Brzy navštívíme znovu.
Superbaloo [25. září 2013 | 21:01]
Dnes jsem si byl v Zulum pro dve Pizzy na voacher ze slevomatu, nepredpokladal jsem ze to
za ty penize bude prava italie, ale i tak jsem byl prekvapeny bidnou kvalitou zakoupene pizzy.
Jelikoz jsem predem neuvedl ze se jedna o voacher tak pocitam ze ta kvalita je tam standartni.
Testo podobne listovemu, chuti i strukturou a ingrediencich a gramazi ani nemluve .. ostuda ..
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Sedli5 [14. červen 2013 | 19:14]
Dnes jsem byl s rodinkou na tatarák přes voucher. Říkal jsem si, že na tataráku pokud je
kvalitní maso nejde nic zkazit. Bohužel, jak to vypadá tak jde. Nestál za nic. Chuť masa žádná
a navíc v něm byly nasypané nějaké umělé dochucovadla. Takže do Zulum už nikdy a určitě to
nedoporučuji ani ostatním zájemcům. Jediné plus byla servírka moc milá a hezká.
bc.plzen [2. červen 2013 | 05:35]
Katastrofa - navanulé maso, obsluha si nevšímá, že nemáte co pít. Když už chcete platit,
musíte si pro obsluhu dojít... Poloprázdná hospoda ale servírka je někde zalezlá... Ceny
ovšem astronomické
terezinka77 [16. květen 2013 | 10:11]
Já Vám něco poradím vy chytráci co sem píšete ty žvásty o tom, že jste nedostali jídlo, jděte si
tu práci zkusit sami, nevydrželi by jste ani půl hodiny, natož celé dny, jako třeba my, kteří v
gastronomii také pracujeme, na tuto restauraci nemám jediný špatný názor, chodíme tam s
partou kamarádů dost často, vždycky jsme se zde dobře najedli i napili a schodou okolností
jsme vždy jedni z těch hostů, kteří dokážou pochopit, když má obsluha plnou hospodu a pití
dostaneme o pár minut dýl, je to jen čistě o schovývavosti o ničem jiném :) a věřte že
nepříjemnou obsluhu si děláte jen vy sami, zkuste se někdy místo těch Vašich kyselých xichtů
na obsluhu usmát, výsledek bude zaručený!
PetraH [28. duben 2013 | 20:03]
Obsluha nepříjemná již od začátku, šnek je jejich rychlejší brácha. Na pití jsme čekali asi 15
min a jídla jsme se nedočkali. Naše nervy nevydrželi a odešli jsme. Místo plného a
spokojeného žaludku pokažené odpoledne.
Bombikovic [2. duben 2013 | 23:00]
Velmi pomala obsluha, cisnik radeji uklizi a utira stoly po hostech, zatimco jini nemaji ani
napoje (pri temer prazdne restauraci)... Na jidlo jsme cekali trictvrte hodiny a kdyz konecne
dorazilo, tak priloha byla mirne receno vlazna a hlavni jidlo velmi horke a nedosmazene...
Nelze opomenout, ze zde od nasi posledni navstevy (ktera mimochodem nedopadla tak
tragicky) velmi citelme zdrazili - smazeny hermelin, ktery staval jeste pred mesicem zhruba
70-80 korun nyni stoji 110!!! Nenechte se zmast relativne sympatickym prostredim, kuchyne
nestoji za nic a provozovatel by se mel rozmyslet, zda-li by nebyl uzitecnejsi nekde v tovarne u
pasu, nez v restauraci, ktera si zjevne hraje na neco, co ani zdaleka neni... Mimochodem,
velmi zajimava vlastnicka struktura...
zolly [10. únor 2013 | 11:43]
Tuto restauraci rozhodně nedoporučuji! Obsluha pomalá, jídlo průměrné, ale ceny jsou
nadprůměrné. Objednat si tatarák byl velký omyl. Maso rozhodně nebylo čerstvé a po jeho
vrácení zpět do kuchyně se rozpoutalo hotové peklo. Servírka očividně nezvládla situaci a
stropila velkou scénu, navíc zavolala majitele, který ve vzniklé komedii pokračoval dál. Velice
nepříjemný večer, který již nebudu nikdy opakovat a této restauraci se budu velkým obloukem
vyhýbat.
kutna [8. leden 2013 | 23:53]
Pizza s sebou, 2 druhy. Objednávka po telefonu v pořádku, obsluha (majitel?) na druhé straně
milá a vstřícná. Jejich \"pizza\" je ale tak špatná, že tuhle restauraci nezachrání ani slevové
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servery. Na pizze Frutti di mare zapečené plátky citronu, výsledkem je kyselá a hořká chuť,
která přebije chuť čehokoliv jiného. Na pizze Prosciutto čerstvá kolečka rajčat přebijí pro
změnu chuť parmské šunky. Interiér vypadal dobře a čistě, ale díky téhle zkušenosti už nikdy a
nic.
marwin [3. leden 2013 | 13:36]
Mimořádně ospalá obsluha by se dala vzhledem k zimnímu odpoledni pochopit. Dvě panenky,
jedna upečená do bezvědomí (v podstatě na kapačkách), druhá krvácející, houbová omáčka
vzhledem, konzistencí a bohužel i chutí silně připomínající čokoládový pudink z prášku, to už
se pochopit ani odpustit nedá. Mimořádně mizerná kuchyně. Ovšem ceny jsou na úrovni.
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