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RESTAurant

Adresa: naměstí Kategorie: na pizzu
Plzeň - Plzeň I. cenová kategorie

Telefon: - - - (od 26kč/pivo)

 Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada -
internet/Wi-Fi - ticket Restaurant - platební karty -
nekuřácký prostor. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

race [28. leden 2016 | 13:12]

Hodnotím jen polední menu, zbytek je myslím si v pohodě. Zaprvé si myslím, že by bylo fajn,
kdyby na jídelním lístku bylo množství, protože by možná bylo dobré vědět u těstovin nebo
noků, kolik toho je, abych se pak nedivil, že porce je docela malá oproti jiným restauracím.
Dnes byly noky se špenátem, kuřecím masem a smetanou. Bylo to hodně suché, špenátové
lístečky snad jen tři, kuřecí maso jsem taky docela hledal...  Jo a jednou jsem si tam dal k
obědu lasagne ... bylo by fajn napsat do jídelního lístku z jakého masa, jaké maso tam je...
Protože hovězí maso to rozhodně nebylo, myslím, že ani mix hovězí-vepřové .. tipnul bych to
na nějaký polotovar, kde maso je obsaženo max z 50%... Když restaurace začínala, bylo to
vše ok, teď mi přijde, že to postupně upadá... Hlavně za cenu oběda bych očekával malinko
vyšší kvalitu! Ale jak již jsem zmínil, hodnotím pouze obědová jídla.

Číše [7. prosinec 2015 | 14:39]

První návštěva ve mě zanechala skepsi. Personál pomalý, neochotný, na wc vám nabízí
kondomy, v lednici okoralé dorty... Byl jsem v celé restauraci úplně sám a na obsluhu jsem si
solidně počkal, až ve chvíli, kdy přišel další host, dostal jsem lístek, co naplat, že jsem měl
třeba žízeň... Mezitím už se host č. 2 stačil zvednout a odejít, protože byl cizinec a na otazku
servírka tupě kroutila hlavou, že neumí ani aj, ani nj. Pizza byla dobrá, pivo slušný podmírák.
Nové prostředí a dobré jídlo ve mě zanechalo dobrý pocit, nechtěl jsem to tuhned zavrhnout
kvůli obsluze a u baru sirezervoval stůl pro sebe a přítelkyni k výročí, což nebyl problém a
slíbili prostřený stůl. O týden později jsme stůl prostřený neměli, číšníkse ani neomluvil a
stejným průběhem, kdy nám nenabídl nic k pití, jsme si ho objednali až k jídlu. Těstoviny
rozvařené na kaši jsme nechali odnést a podělili se o pizzu. Stejné rozčarování na toaletách
zazila i přítelkyně, když se zmínila, že došly ubrousky na ruce a po dobu večeře se je nikdo
neobtěžoval doplnit. Tentokrát jsem spropitné nenechal a ani obsluze nepřipomněl, že jsem
piva vypil čtyři a ne jen jedno. Nevím, kde pan majitel hledá personál, ale na něm mu to, podle
mě, krachuje. Už mě tam nikdo neuvidí, tedy nedoporučuji

Stanleo [7. červenec 2015 | 10:14]
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Byly sme v tomto podniku poprvé... Hodnotil bych hlavně jídlo- pizza , toscana,- ta byla jedna z
těch lepších ... Mám rád tenké těsto a to tady bylo i když ne uplne všude. Obsah(ingredience)
v pořádku , i když klidně tam toho sýru mohlo být méně(asi mozzarela) :) . Pizza byla akorát
slaná.  Co mě trochu zklamalo byla , limča ve džbánku, (0, 5l) , kde bylo víc ledu než vody a
taky se mi nezdálo ,že to bylo půl litru .  Obsluha byla příjemná :)
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