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Řemeslnická Beseda

Adresa: Jagellonská Kategorie: na jídlo
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-377-236-371 (do 20-26kč/pivo)

http://www.remenda.ic.cz

Nově zrekonstruovaná restaurace Řemeslnická Beseda nabízí na úrovni zařízené prostory,
vhodné jak k příjemnému posezení, tak obchodnímu jednání. K tomu do značné míry
bezesporu napomáhájí pravany oddělené stoly. Na stolech nejsou charakteristické G10
ubrusy, ale celá restaurace je lazena do zelené P12 či v části zelené barvy Bernardu. 
Ve všední dny zde vaří levné menu /do 60,-/ a v nabídce je široký výběr jídel české i
mezinárodní kuchyně. 
Otvírací doba: 
 Po-Čt    	10:30 - 22:00
 Pá	10:30 - 00:30
 So	12:00 - 24:00
 Ne	zavřeno
Jsou zde dostupné tyto extras: ticket Restaurant - gastroPASS - Cheque Dejeuner - regionální
piva. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj  - Kozel Černý  - Bernard
Polotmavý 11° - Bernard Kvasnicový 12° - Černohorský Kvasar 14° - Master 13° - Master
Tmavý 18° - Lobkowicz Démon 13° - Gambrinus Excellent 11° - Lobkowicz Premium 12° -
Černohorský Velen 12°.

Komentáře

pucmeloun [26. listopad 2012 | 21:13]

Dobrá nabídka piv, kvalita jídla má ovšem sestupnou tendenci. Obsluha veskrze příjemná.

albijon [3. listopad 2012 | 16:03]

Jídlo na svoji cenu chutné a dostačující porce, příjemná a rychlá obsluha. Kladně hodnotím
praxi učňů. Někde tu praxi udělat musí. Rád se do Řemendy vracím. Je to hospoda s velkým ,,
H´´

Janca [31. říjen 2012 | 21:45]

jidlo prumerne, o pivo se clovek boji kvuli male vytoci pri poloprazdne hospode s 19 druhu piv
a obsluha neprijatelna. pomala, neschopna a jeste neprijemna

Hrosik [16. říjen 2012 | 10:09]

Svého času perfektní restaurace, ale její sláva je již dávno pryč. Jídlo žádná sláva, ale na oběd
se to dá zkousnout. Obsluha poslední dobou je čím dál pomalejší a čím dál tím víc otrávenější
a protivná. Piva se začínám bát, výtoč asi není taková a často dostanu pivo nakyslé. Takže už

Stránka 1



nemám chuť experimentovat. Navíc tu pořád vidím lidi s voucherama od slevomatu a
pododbných serverů, což asi taky o něčem vypovídá. Nedávno bych doporučil jen na oběd, teď
možná už ani to ne.

willik256 [20. červenec 2012 | 11:56]

do \"řemendy\" chodíme kvůli různým druhům piv, prostory jsou fajn, obsluha příjemná, jídlo
jsem nikdy neměla, tak nemůžu posoudit... je dobrý vědět kam člověk může v Plzni zajít na jiný
pivo než je gambáč, naposledy jsme tu propadli Fénixovi, kterého (až z plz. pivovaru) všude
nemají...

majjdulka [7. květen 2012 | 14:01]

velmi kladně hodnotím velký výběr piv, ovšem jejich kvalita zřejmě záleží na zázraku... někdy
je výborné, jindy se ani nedá pít... jídla dobrá, obsluha lehce pomalejší, jak zde již bylo
uvedeno, baví se na baru a hostů si moc nevšímá, pokud si zarezervujete salonek, může se
stát, že pivo dostanete po 3 upozorněních zhruba po půl hodině!!! pocity jsou smíšené, další
návštěva podniku snad napoví...

richardik [20. březen 2012 | 09:35]

Ve 14 hodin už nebylo denní menu, což je normální, ale jídla z týdenní nabídky, která měla být
dle slečny hned, trvala 40 minut. Gulášovka byla nakyslá, když ji téměř celou slečna odnášela,
ani ji nenapadlo se omluvit. V hospodě byl stejný počet hostů jako servírek, které se vesele
bavily na baru, o placení jsme si museli říct třikrát a nakonec jsme platili na baru. Škoda, hlavní
chod byl chutný, ale neochota a nezájem obsluhy nás pro příště odradí.

Gedes [4. březen 2012 | 19:04]

Rádi se sem vracíme, přece jen zde mají poměrně široký výběr piv. Ovšem co se týká kvality,
je to trošku nestálé- jak kdy. Hospoda hodně začala využívat služeb učňů.. a bohužel někdy je
to ke škodě... chápu, pro ně je to LPS(levná prac. síla). Jednou se mi stalo, že pivo nebylo
dobré, ale reklamace v pohodě. Jídlo zde mají tradiční české. Dobré.

Tomáš [22. prosinec 2011 | 14:19]

Musím bohužel editovat starou recenzi k horšímu.   Řemenda je klasická hospoda o jedné
velké místnosti a salonku. A právě návštěva salonku může být horší, co se rychlosti obsluhy
týče. Na place by problém být neměl.  Devizou Řemendy je pestrý výběr piv. Ne všechny mně
zachutlaly, ale je osvěžující vidět takovou šíři sortimenntu.   Od jídla nečekejte zázraky. Vždy
tomu něco chybí. Např. koleno koupili pěkné, ale při správném upečení by měla kůže být
pochoutkou, ne tvrdým štítem masa.  Takže ...možná ještě zopakuji, než vyškrtnu ze seznamu
míst k navštívení.

Berry [20. červenec 2011 | 13:37]

Dnes jsem si u Vás objednal vodu k obědu...dostal jsem lahvev s dolitou vodou z vodovodu,
přechlorovanou...vrchol! Už nikdy nepřijdu... S Řemendou to jde od desíti k pěti...

NOVINA [29. duben 2011 | 15:45]

Žebra extra super dobrá porce na akci jak má být, tatarák také super nabídka piv je opravdu
velmi pestrá, vše vyhovující obsluha bych hodnotil také dobrý přístup

Hawkey [27. duben 2011 | 23:08]

Velký výběr piv, pomalá obsluha a o jídle radši ani nemluvit. To co měl být steak na pepři, byl
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jen nedodělaný kus masa přelitý \"přírodní\" šťávou, která pepř viděla jen v poličce v kuchyni.
Na pivo by to šlo. Na jídlo? Maximálně na utopence.

beet [29. březen 2011 | 01:09]

velice prijemna hospoda s vyberem piv. s jidlem uz je to bohuzel horsi - steak absolutne kvavy,
obsluha se ani nzeptala jak ho chceme, co ovsem musim pochvalit byly vynikajici belgicke
brambory. obsluha jinak prijemna na muj vkus trosku vic zakoureno ale jako posezeni u piva
vyborny podnik

marwin [28. březen 2011 | 12:37]

Super výběr piva, občas pomalejší obsluha, názvy jídel typu Hujáb a Plzeňska věž opravdu
nemusím a poté, co mi jako omáčku předložili kostku masoxu přelitou vodou už si zde jídlo
opravdu nedám.

Pájator [20. březen 2011 | 09:22]

Tak velký výběr točených piv na jednom místě se asi jinde v Plzni nenajde. Myslím, že zde si
na svoji \"chuť\" přijde každý. A navíc mě příjemně překvapila obsluha a to, že každé pivo
nosila ve správném ologovaném půllitru. Možná by to mělo být běžné, ale bohužel všude
není......

tosiba.m [4. březen 2011 | 20:27]

Jídlo dobré, pivo ještě lepší , skvělí výběr , obsluha rychlá a milá.. Velmi příjemný strávený
večer...

Vohry [21. únor 2011 | 21:03]

Nejlepší na tomto podniku je bohužel jeho tradiční název. Jídlo podprůměr, pivo průměr.
Škoda

ddt007 [21. únor 2011 | 17:50]

Mam rozporuplny pocit. Na jednu stranu vyborne pivo, jidlo take docela dobre (kolega mel tdy
malou porci :-D) ale obsluha, zvlaste jeden zdrogovanej cisnik.. to byl fakt pozitek. Maji
absolutni bordel kdo jaky ma stul, jdou se Vas zeptat tri co si date a nikdo nic neprinese apod.
takze pokud zamakaji na organizaci bude to skvela hospoda. Ale minimalne za to pivco to fakt
stoji.

bari [7. únor 2011 | 08:25]

Absolutní propadák, pivo teplé, jídlo nepoživatelné, připálené, obsluha neměla moc znalostí o
své práci. Rozhodně velké zklamání.

hard [5. srpen 2010 | 13:01]

Zcela se můžu podepsat pod předchozí příspěvek (Mr. Scully). Na Gambrinusem
zdevastovanou Plzeň je tohle místo rájem. Tolik skvělých a výborně natočených pivních
značek mockrát v Plzni nenajdete, snad jen KMP se může rovnat, tam se zase ale nevaří.
Obsluha rychlá  a milá. Zavírá se opravdu na centrum brzy.

Mr.Scully [11. červenec 2010 | 18:01]

Naprosto neuvěřitelná nabídka 18-20 druhů piv včetně značek, o kterých jsem slyšel poprvé v
životě. Sem se určitě vrátím. Při mé návštěvě byl lokál prakticky prázdný, takže obsluha byla
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rychlá, nebylo zakouřeno a celkově to byl povedený večer. Škoda jen brzké zavíračky.

Méďa Béďa [25. duben 2009 | 21:13]

Zašel jsem tam v sobotu, kdy mne znechutila obsluha u Šesti strun, ale nějak jsem se
nechytl... Plno, jen dva stoly zcela volné, ale na těch byla cedulka \"Rezervé\". Jinak příšerně
nahuleno a po paravanech mezi stoly ani památky, prostě typická Řemenda, jak ji pamatuji z
konce 80. let.  Tak Řemenda vyhořela...
http://plzensky.denik.cz/pozary/v-plzni-vyhorela-restaurace-remeslnicka-beseda.html A podle
sobotního (25.4.2009) Plzeňského deníku byl příčinou vajgl v odpadkovém koši.

Kiss [22. duben 2009 | 21:09]

tradičně a dlouhodobě skvělý podnik s vysokou kvalitou nabízených služeb. Restaurant vlastní
uzenářský gigant fa. Zřud, což se odráží ve vysoké kvalitě všech masných jídel. Ceny jsou
úměrné, akorát prostředí trochu ztrácí moderní glanc.

eMiLy.ThE.dRuNk [25. leden 2009 | 02:22]

Trošku déle se tu čeká na obsluhu, ale jídlo je vynikající, ceny trošku vyšší ale přijatelné.
Prostředí hezké, ale skoro na každém stolu je cedulka reservé.

Lajka [6. prosinec 2008 | 12:46]

Celkově fain, jenom ta provozní doba ve všedních dnech nutí odejít dříve a než by člověk
chtěl.

Shotice [4. říjen 2008 | 14:45]

Řemendu doporučuji maj tak výborný jídla. Rozhodně takhle hospodarestaurace plzni ostudu
nedělá

dikobraz [27. únor 2008 | 09:32]

Spasnej podnik, kde vam uvari klidne pred zavirackou. Nedavno jsem toho vyuzil, nacpal se k
prasknuti, zalil penivym mokem, ze jsem se nemohl hejbat. Zkratka parada.

Y [7. prosinec 2007 | 16:37]

Cepuji zde jedno z nejlepsich piv v Plzni. Rychla obsluha. Ackoli jde o pivnici podavaji zde
velke porce vyborneho jidla. Ceny jsou uzpusobeny beznemu navstevnikovi. Hodnotim 5*

pavliCZECH [31. říjen 2007 | 14:52]

Příjemná hospůdka nedaleko Americké, tradiční česká jídla a dobré pivo slibují příjemně
strávený večer...

prajčis [21. srpen 2007 | 15:23]

Když pomineme výborné pivo a jídlo, což není v každé restauračce samozřejmostí, tak
největším kladem je zde opravdu výborná obsluha, která je tu pro Vás a ani trochu nemusíte
mít pocit, že někoho obtěžujete, což samo o sobě samozřejmostí už vůbec nebývá...

ibotek [18. srpen 2007 | 13:22]

Pivo výtečné, jídlo výtečné, obsluha výtečná. Co dodat? škoda slov, to se prostě musí zažít.
TOP 5 Plzeňských hospod bez debat.
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Vasek [16. květen 2007 | 14:25]

Bezva hospoda, skvěle vařej točej dobrý pivo, jen zavíračka je dost brzy...

nasa [18. prosinec 2006 | 13:38]

Jidlo dobry, porce pro chlapa, pivo v poradku... co vic si prat?

Beny [11. listopad 2006 | 19:45]

Vynikající pivo, dobré jídlo, vcelku příjemná obsluha. Rozhodně stojí za to Řemdu navštívit.

Fiky [19. říjen 2006 | 22:14]

Výborná hospoda, kde se za dobré ceny velmi dobře najíte a porce jsou přímo obrovské. Přes
oběd je k dostání i velmi levné menu, což ale způsobuje, že okolo oběda není skoro šance
sehnat místo. A i obsluha je velmi rychlá a příjemná. Vřele doporučuji.

Chody [13. červenec 2006 | 08:19]

Řemenda byla vždy poměrně dobrou volbou. Po znovuotevření mě mile překvapili výčepen
humpoleckého piva, zvláště jeho kvasnicovou odnoží.

ambiente [8. červen 2006 | 14:06]

Až otevřou tuhle hospodu sem se, musim přiznat, celkem těšil. Fakt parádní podnik, ne moc
drahý a zase ne žádná neljvárna. Obsluha naprosto bezvadná, z mého hlediska až moc
čišníků na celý podnik, takže se vám rozhodně nestane to, že byste museli na něco dlouho
čekat. 
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