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Pizzeria Antica

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

Telefon: +420-377-222-228 (od 26kč/pivo)

http://www.pension-antica.cz

Restaurace se nachází v blízkosti historického centra. Nabízíme italskou kuchyni, přes
poledne též českou.
Polední menu obvykle obsahuje vegetariánské jídlo, těstoviny, pokrmy připravené z kvalitního
vepřového/hovězího/drůbežího masa a pizzy z originální italské pece.
AKCE POLEDNÍ MENU: Po 10. návštěvě restaurace Antica dostanete jedenácté polední menu
zdarma.
Ochutnejte naši skvělou křupavou pizzu, kterou pro Vás připravujeme skutečně tradičním
italským způsobem v peci, vytápěné tvrdým dřevem. V  našem stálém jídelním lístku najdete
mj. i zajímavou nabídku steaků.
Pro uzavřenou společnost jsou k dispozici dva salonky.
Rozvozy po Plzni zdarma.
V budově je umístěn také pension – k dispozici je celkem 12 pokojů.
Parkování: v ulici za rohem (Purkyňova), ve všední dny od 7:00 do 19:00 nutno zakoupit
parkovací lístek u automatu - cena 10 Kč/1 hod; v noci a o víkendu zdarma.

Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - ubytování - rozvoz jídel. V podniku se točí
Kofola  - Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Dagii [20. únor 2014 | 16:21]

Vcelku příjemná restaurace, příjemné prostředí i dobrá pizza. Zase někdy ráda zajdu :)

Sedli5 [29. červenec 2013 | 22:17]

Dnes jsme si dali 2 pizzy. Musím říct, že byly obrovské a ani jsme je nezvládli sníst. Bohužel
chuťově nic moc. Já jsem si dal pizzu s hříbky, nevím co jsem to na ní dostal. Chutnalo to asi
jako kyselé bahno. Interiér hezký. Čekání na jídlo minimální. Bohužel velké zklamaní.

D.a.v.u [21. duben 2013 | 08:39]

Pizza naprosto perfektní a obsluha (i přes to, že jsme přišli se zakoupeným voucherem) snad
ještě lepší.

tomasak [18. duben 2013 | 17:58]

Návštěva proběhla 13. 4. 13, objednány dva steaky. Bohužel při prázdné restauraci jsme
čekali 50min! Jaká škoda, že toto kazí jméno jinak tak zajímavé restauraci, steaky z
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odleželého masa z farmy Rudolec byly super!! Mezi nej v Plzni, cenově bezkonkurenční. Pizza
v peci na dřevěném uhlí taky super. Skvělá vína Lahofer za super ceny. Asi trochu syndrom
vyhoření. Možná prohnat panem Pohlreichem? Webové stránky bez změny dlouhou dobu,
žádná reklama online na super steaky. Velká škoda čekání, mohla by to být TOP restaurace v
Plzni!!!  Pokud pan majitel garantuje, že bude jídlo do 30min jinak lahev Lahofer zdarma, tak
rádi zase přijdeme a i doporučíme dál.

pucmeloun [26. listopad 2012 | 21:06]

Během několika návštěv v zásadě žádné problémy, pizza bývá ale většinou na krajích
připálená. Poslední návštěvy neuvěřitelná čekací doba - hodinu na pizzu, přičemž mezitím
kuchař připravil hromadu pizz na rozvážku. Podruhé podobná doba na jídlo z denního menu.
Kvůli čekacím dobám už necítím potřebu se tu v budoucnu vyskytovat:)

jamboox [20. březen 2012 | 22:44]

Jedna z lepších pizzerií v Plzni. Nadprůměrný poměr kvalita versus cena. Pizza připravovaná v
dřevem vytápěné peci. Ani nevím, jestli je v Plzni podobná. Z dalších italských jídel lze určitě
doporučit zapékané noky. Slevoakce se určitě podniku vyplatily, věřím, že získal další stálé
hosty.

hans [10. listopad 2011 | 17:08]

Po vyzkoušení této pizzerie na \"slevové\" akci, jsme se stali pravidelnými hosty. Výborná
pizza, velký porce těstovin a chutné suché rozlévané víno. Jídlo bylo vždy hotové do 10 minut,
obsluha všímavá, dokáže doporučit. Spokojenost!

Jeff [21. prosinec 2010 | 15:30]

Tuto restauraci sem tam navštěvuju, je tu hezké prostředí a mají zde opravdu chutná jídla,
zatím se mi ještě nestalo že bych si zde na něčem nepochutnal, takže jídlo hodnotím velice
kladně. Obsluha je také vynikající a v podstatě vás tu obslouží hned co si usednete a navíc
působí mile což je fajn, protože ne všude tomu tak je. Takže jídlo a obsluha u mě za 1.
Doporučuju.

Chantré [27. listopad 2010 | 10:34]

Dobrý den, tuto pizzerii jsem nedávno navštívil a musím říct že jsem byl spokojen jak s jídlem
které jsem si objednal tak s obsluhou, specialně bych chtěl poděkovat jedné všímavé servírce
s tmavými dlouhými vlasy, byla velice milá a pozorná. Opravdu jsem byl s tímto podniknem
spokojen a nemohu jinak než doporučit.

Agila [4. říjen 2010 | 20:55]

http://www.agila77.com/Pizzeria_Antica/ Tak tohle JIŽ NIKDY !!! Šel jsem vyzkoušet a musím
říct že \"nejlepší\" byla ta pizza! Mrkněte na detail fotek a uznáte že netřeba komentovat. Jinak
těstoviny a noky normální takže ten kuchař a pomocnice plus číšnice by rovno za tohle měli
dostat padáka! Jen nechápu ty komentáře a hodnocení před tím. 

Andýsek [14. září 2010 | 19:42]

Velice dobrá pizzerie, jedna z nejlepších

L@D@ [6. září 2010 | 10:49]

Musím se také zastat této pizzerie. Vždy jsem byl velice spokojenej, jak s kvalitou pizzy, tak s
obsluhou.
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Kovařikovi [6. září 2010 | 10:40]

Jednou za měsic pořádáme rodinny oběd.Častokraát zavítáme právě do Antiky. Vždy jsme byli
maximálně spokojeni, jak s obsluhou, tak s kuchaři, kteří nám vyšli maximálně vstric. At už se
jedná o dětské porce,či o zvláštni požadavky. Rodina Kovářova

misa [5. září 2010 | 11:16]

Dnes jsem náhodně narazil na komentář zákazníka p. Agily k jeho návštěvě v pizzerii Antika .
Jsem občasným zákazníkem , proto mne toto docela překvapilo , proto jsem se šel přesvedčit .
Místo svého komentaře překládám mnou pořízené fotky . Udělejte si obrázek i úsudek sami .
Michal

gary [31. srpen 2010 | 23:26]

Pizza, co jsem zde dnes měl byla naprosto famózní , dal jsem si s mořskými plody a skutečně
jsem si pošmákl. K tomu výborná Stella. Pěkné prostředí. Slušná obsluha.

Kiss [15. duben 2010 | 11:35]

Sem jsem chodíval zcela pravidelně, ještě když jsem pracoval nedaleko odtud, pizza vždy
skvělá, obsluha krásných slečen, mne vždy vtahla dovnitř. Bývalo zde i jako specialita pravé
pštrosí maso, ale jestli je pořád to už nevím.

Marti [20. listopad 2009 | 14:09]

Hezké prostředí, rychlá a příjemná obsluha, dobré jídlo - co víc chtít? Navíc pokud jsem si
dobře všimla, tak je pizzerka nekuřácká, i když nevím, jestli úplně celá. Jedinou nevýhodou je,
že tam bývá docela plno...

eMiLy.ThE.dRuNk [12. leden 2009 | 16:57]

Příjemné prostředí, výborné jídlo, milá a rychlá obsluha. Určitě stojí za návštěvu :)

BeeZze [16. listopad 2008 | 19:10]

Boloňská Pizza je uplně  nejvíc, všem doporučuju.... jinak skvělá pizzerie...

Markétka19 [30. říjen 2008 | 15:59]

Luxusní pizza, příjemná obsluha. Když chcete nějakou přísadu navíc, rádi vám vyhoví. Super
=)

jochy [28. srpen 2008 | 22:27]

vynikající pizza v centru města za dosažitelné ceny (většina do 110), tenké křupavé těsto a
ingredience chutné a hezky vypadající. K tomu skvělá obsluha: chtěl jsem si dát stellu, ale byl
jsem upozorněn že ji dnes ještě nikdo nepil, tak at si dam raději plzen. Jednoznačně skvělý tip
na příjemné posezení u večeře

Narttu [14. duben 2008 | 18:18]

Dle mě nejlepší pizza v Plzni.. spolu se smetankou... Jedna z mála pizzérek kde jednotlivý
ingredience na pizze chutnaj tak, jak maj... Pivko dobrý, vínko též.. K dokonalosti chybí úsměv
na tváři obsluhy:))
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Turbínka [9. duben 2008 | 20:10]

Působivý a krásný interiér v mírně italském stylu navodí velice příjemnou atmosféru a
očekávání kvalitního gastronomického zážitku. Ten rozhodně nezklame milá a přívětivá
obsluha. Pizza je zde špičkou, navíc pečená v mohutné kamenné peci. Víno je vynikající,
navíc elegantně podávané ve džbánku. Káva též nezklame a dezerty jsou bezchybnou tečkou
za návštěvou po všech stránkách skvělého podniku. Doporučujeme. T+H

Matci [21. říjen 2007 | 22:53]

Hezké prostředí, milá obsluha a výborná pizza, těstoviny i noky... co víc si přát... je to tu
super...

nathan [24. září 2007 | 23:08]

dobra pizzerye moc dobra pizza heske prostředí a ty kamna na dřevo sou fakt krasny.

Vasek [11. květen 2007 | 14:42]

Čeká se na na vše dost dlouho alepizza dobrá a pivo taky...

nasa [30. leden 2007 | 21:49]

Pizza v poradku, ale hlavne je tam pekne prostredi, takova pec se jen tak nevidi...

pavliCZECH [7. prosinec 2006 | 09:55]

Trošku mi vadí laxnost obsluhy. Strávníka berou na vědomí juen tak mimoděk, moc se mu
nevěnují. Pizza dobrá, proti tomu nemůžu říct nic. Víno jsem tam radši ani neměl. Vždy si dám
Plzeň nebo Velvet.

dzezulak [28. červen 2006 | 12:27]

Výborná pizza, skvělé prostředí, nekuřácká část. Pivo je skvělé stejně tak jako víno
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