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http://sportcentrumplzen.cz

Stylová restaurace nedaleko centra se nachází v areálu bývalého Kalikovského mlýna. Nabízí
originální pohled na zachovalou plně funkční malou vodní elektrárnu s Kaplanovo turbínou.
Kromě restaurace můžete navštívit sportovní centrum a zahrát si bowling či squash.
Otevírací doba:
Po-Čt 10:30-23:00
Pá-So 10:30-24:00
Ne 10:30-23:00
Jsou zde dostupné tyto extras: kulturní akce - letní zahrada - platební karty - bowling. V
podniku se točí Plzeňský Prazdroj  - Radegast Birell .

Komentáře

Moni [12. září 2016 | 21:40]

Dnes jsme byli na rodinné večeři. Jídlo celkem uslo, každopádně jsme si v 20:22 chtěli
objednat jeste jeden zmrzlinový pohár s horkými malinami... Ale bylo nám řečeno, ze kuchyně
vaří do 20:30 ( to nám slečna sdělila v 20:22) a ze pohár už nedostaneme (jako kdyby bylo
těžký dat 4 kopečky zmrzliny do misky a ohřát maliny v mikrovlnce) . Takze za nás urcite
nedoporučujeme. Nikde na stránkach neni uvedeno, ze by se vařilo jen do 20:30 a po Plzni je
plno skvělých restauraci , kde si budou vážit hostů víc nez tady.

Innocento [9. červenec 2012 | 13:31]

Jak bych to jen popsal... \"Hlava napomádovaná, ale nohy smrděj.\"  Míváme tam vánoční
sezení s firmou. Popravdě nechápu proč, ale jsem malý pán. Na dopředu objednaném
vánočním sezení došel Prazdroj (zajistili jsme si sami), o rok dříve došlo zase hovězí
(napravili, bohužel už ne takové kvality)... Když jsem vyjádřil nespokojenost za kolektiv s tím,
že někteří čekají již dvě a půl hodiny na jídlo, tak jsem se dočkal argumentu kuchaře : \"Když si
tam vybíráte nesmysly? To se nedá stíhat!\" a ještě něco o tom, že se na to vys*re :-) Osobně
považuji za problém restaurace, že má jídelní lístek plný nesmyslů. Hlavně, že jsou světoví :-)
Obsluha má pár schopných jedinců, ale převážně jsem vysledoval chaos a neschopnost.
Téměř neřešitelná věc bylo například požádání o božkovský tuzemák pokojové teploty. Byl
prostě problém otevřít jinou lahev ze skladu, která se stejně vypila, protože jsme neměli zájem
o \"přeraženou\" lahev z mrazáku. Naopak whisky dostanete do témeř vařící skleničky z
myčky. Argumentem opět je, \"že je to teplý z myčky\". Řešení obsluze musíte poradit.
Takovýhle průběh návštěvy bych prostě od podobného podniku určitě nečekal.
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bari [7. únor 2011 | 08:37]

Tady je to jak na kyvadle, jednou tak a jindy jinak, co se týče jídla to bylo vždy fajn, ale obsluha
někdy hodně hodně hodně vázla. Ale už se moc těším na léto na terásku, poslouchat šumění
řeky...

věruše [23. prosinec 2010 | 17:39]

Po dlouhé době jsem měla možnost navštívit tuto restauraci při příležitosti vánočního večírku a
byla jsem nadšena. Jak výborným jídlem, tak i oproti minulé návštěvě příjemnou slečnou
servírkou.

Plzen [1. listopad 2010 | 08:42]

O víkendu jsem navštívil tuto restauraci poprvé a musím konstatovat, že i naposledy. Nejsem
žádný velký kuchař, ale dokážu si uvařit lepší jídlo než zvládne kuchař zdejšího podniku. Biftek
- maso docela dobře upravené, ale vše zkaženo omáčkou. Zahuštěnej wolchestr - fuj! Špageti
Pollo - kuřecí maso zcela vysušené! Salát mozarela s rajčaty a bazalkou - hlavní složku
\"salátu\" tvoří nevkusná hromada zeleného salátu (ani nevím, že jsem si něco takového
objednal) na tom položená kolečka rajčat a mozarela a pokapáno olivovým olejem se sušenou
bazalkou - hrůza! Kuřecí prsíčka se smetanou a brusinkami - maso špatně udělané a hlavně
na něm nechal kuchař i blanky - děs! No a vše na absolutně ledových talířích!!! Nemají ohřívač
na talíře! Myslím, že trošku dobrý kuchař si s tím lehce poradí. Plus si zaslouží interiér s
Kaplanovou turbínou.

noname [8. říjen 2010 | 00:59]

Dnes večer jsem po delší době navštívila zdejší restauraci a byla jsem příjemně překvapena
jak mužskou obsluhou, tak steakem po kralovsku. Zdá se,že došlo k příjemným změnám, jen
tak dál! Doporučuji vyzkoušet!!

sokrat [22. červenec 2010 | 08:48]

Takže ačkoli jsem se po hlavním chodu těšila, že tenhle podnik ohodnotím min. 4 hvězdičkami,
nakonec tomu tak nebude. Telecí špíz na portském se sezamovými bramborami byl fakt
výtečný, tím ale příjemný zážitek skončil. Pomalá a laxní obsluha (jak slečna tak pán)večer
zásadně pokazila:( A jak se tady ve většině ostatních příspěvků můžu dočíst, není to poprvé!
Takže bohužel poprvé a naposled a NEDOPORUČUJI!

martin29 [21. červenec 2010 | 08:54]

před cca 3 lety jsem sednul na zadek, po včerejší návštěva klamání. Vnitřní prostory tmavé,
nezajímavé. Obsluha spíše laxní a pomalá. Od 22:00 do 23:00 přišli ke stolu jednou. Jídlo není
nejhorší, ale zdaleka ne to nejlepší co jsem za takové ceny jedl (a pil) jinde v Plzni. Nabídka
poměrně zajímavá, věřím, že se dá vybrat. Restaurace uvádí otevíračku do 23:00, ale před 10
večer nám obsluha s úsměvem oznámila, že kuchař šel v půl 10 domů, kuchyně je zamčená (v
restauraci bylo stále kolem 20 hostů) a tak nám třetí chod opravdu nikdo nedá. Slavili jsme
narozeniny, takže závěr večera byl trapný a neprofesionální a večer celkově zkažený. Příště
raději jinam.

coco [17. květen 2010 | 14:19]

Kdyby to nebylo Jirkovo tak bych mu napálil 2 hvězdy. Poslední dobou nic moc.

alesl [19. duben 2010 | 08:24]
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Ja se prostě nepoučím. Už po několikátá mne v Kalikovaku zkazili den, a ja tam stejne zase za
cas zajdu cestu ze mistniho Squashe. Naposled v pondeli 12. dubna po poledni. Po hodine
cekani mi obsluha s milym usmevem sdelila ze zapomela zadat jidlo do kuchyne. Protoze se
mi to tam nestalo poprve, myslim ze se tim obsluha bavi. NECHODTE TAM !

vendis [14. prosinec 2009 | 00:00]

restaurace - jedním slovem tragédie, jídlo studený, neosolený, divný, velké zklamání

Kiss [3. září 2009 | 17:15]

Co se týče multifunkčního sportovního centra, je to asi jeden z nejmodernějších a nejlepších
podniků v Plzni, kde cena naprosto odpovídá kvalitě, to se ovšem nedá říci o místní kuchyni,
personálu ani cenách za podávané především nápoje.

gary [23. duben 2009 | 19:08]

nejprve musím vyzdvihnout nákladnou restauraci, která z rozpadlého bývalého mlýna, který byl
dlouho ostudou, udělala chloubu Plzně. A to multifunkční sportovní centrum s restaurací.
Prostředí vevnitř se mi líbilo, hlavně pohled na zasklenou turbínu. A sedět v létě na zahrádce
nad náhonem Mže, to taky není všude. S jídlem jsem byl vzhledem k cenám spokojen.

Jena [5. leden 2009 | 14:56]

Vkusna, klidna restaurace patrici bezesporu do vyssi kategorie toho, co Plzen v oblasti
gastronomie nabizi. Vyber jidel i jejich kvalita je na prijemne urovni, stejne jako personal.
Interier mily, vkusny pro individualni navstevu i podnikovou akci. V lete super posezeni venku.
Ve spojeni se sportovnim centrem je to prijemna moznost jak spojit uzitecne s prijemnym.

Lajka [6. prosinec 2008 | 12:39]

Celkový dojem dobrý, obsluha poctivá (zapomenutá věc).

burnfly [13. listopad 2008 | 14:19]

chutove vynikajici jidlo, na porcich se nesetri a superrychle podavani... skoda, ze dojem kazi
totalne lina a otravena obsluha, navic se tu behem obeda kouri... takze prumer

Chico [30. říjen 2008 | 21:18]

Kalikovák mi přišel jako naprosto naškrobená restauračka, čekal jsem od něj naprosto něco
jinýho. No nic. Možná někdy zajdu na bowling.

jochy [26. srpen 2008 | 11:31]

na bowling skvělá volba, navíc kromě pátku a soboty není nutná ani rezervace. možná jen
zavíračka v 11, když jste zrovna rozehraný může připadat moc přísná. klimatizace a zajímavá
architektura jen dotvoří kolorit slušného bowlingu. na druhou stranu jsou ceny na nápojovém
lístku značně ovlivněny nákladnou rekonstrukcí :)

amy [20. duben 2008 | 10:49]

Pěkný projekt, ještě se  dodělává. Restaurace s výhledem na turbínu je super nápad. Interiér
nic zvláštního, dost zakouřeno v době oběda, trochu moc tmavé prostředí, obsluha svedla
vítězný boj se svojí nechutí k práci a našla nám místo v poloprázdné restauraci, samé reservé,
kam nikdo nepřišel. Jídlo vypadalo i chutnalo dobře, kouření hodně rušilo, 1x mi stačilo.
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pavliCZECH [6. únor 2008 | 16:29]

Zdařilá rekonstrukce, která z oprýskané budovy udělala restauraci vyšší střední třídy...

Vasek [17. květen 2007 | 13:12]

Parádně opravená budova kousek od centra v klidném prostředí u řeky, výborně vařej - pivko
jsem neokusil, neboť jsem musel držet volant.

Heal [22. duben 2007 | 12:48]

Restaurace příjemná, dobré jídla, obsluha trochu pomalejší. Squash a bowling na úrovni,
celkově zajímavý baráček

Chody [23. březen 2007 | 08:24]

G10 za příjemných 22? Co je na tom příjemného?

karbi [22. březen 2007 | 10:53]

Včera jsem tam byl na bowlingu, sice dražší, ale pěkný (při striku či spare pěkné animace na
displeji). Půjčí vám boty i s ponožkami :-) G10 za příjemných 22,- a obsluha také na úrovni.
Akorát tam mají takové futuristické WC, tím mě zrovna nenadchli, i když po hygienické stránce
naprosto v pořádku.

Johnny [21. březen 2007 | 15:42]

Moderní a profesionálně zařízené sportovní centrum. Příjemné prostředí u bowlingu, pohodová
restauračka. Opravdu povedený projekt!

Fiky [5. březen 2007 | 11:10]

Restaurace je příjemně zařízená a jídla mi taky příjemně překvapila. Byl jsem zde i na squashy
a na bowlingu a byl jsem taky spokojen. Všechno je tam velmi luxusní, akorát je pravda, že
ceny jsou celkem vysoké, ale úměrné k luxusu a prostředí.

Longer [11. únor 2007 | 12:38]

Na včerejší večer jsme si tel. zamluvili jednu dráhu. Jenže na místě nám zděelili že není na
naše jméno nic objednáno. Hádat se snima ani omylem, to tam radči už nevlezu!!

Pan Tomas [31. prosinec 2006 | 17:36]

Celkem zajímavý, ale ne moc útulný interiér. Jídlo ok, ovšem podávat matonku do špinavé
skleničky...? Celkem mi to zkazilo dojem.

majky.20 [26. říjen 2006 | 06:52]

restauračka je tady docela pohoda.. jídlo good ale trochu dražší ale to se dá čekat od novýho
podniku.. obsluha taky v poho akorát by si už mohla zapamatovat, že si vždycky když tam sem
dam nealko radegast:-)) a ten tady podávaj točenej.. a velký plus je sportovní centrum ikdyž
bowling je fakt drahej ale zase dostanete white socks..
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