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Pizzerie San Marino

Adresa: Palackého Kategorie: na pizzu
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-377-320-801 (do 20-26kč/pivo)

http://www.sanmarino-pizza.cz

Italská pizzerie v centru města (další pobočka na Borech), stylové prostředí, výborné pizzy,
těstoviny, saláty apod. Prostor je velice členitý a nabízí soukromí, součástí interiéru je např. i
terarium. V letních měsících můžete posedět na letní zahrádce. Možnost rezervace salonku až
pro 30 osob. K pití jsou v nabídce moravská vína z templářských sklepů Čejkovice, točené
plzeňské pivo, ale i třeba kvasnicový Chodovar Skalní ležák v lahvi s patentním uzávěrem.
Rozvoz jídel po Plzni zdarma.
Otevírací doba:
Ne-Čt 11.00 - 22.00
Pá-So 11.00 - 23.00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - ticket Restaurant - gastroPASS - Cheque
Dejeuner - regionální piva - rozvoz jídel. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

krasomila [26. duben 2016 | 16:00]

Úžasné jídlo vždy jsme s manželem spokojení, můžeme jen doporučit. Ještě se nám
nestalo,že by jsme dostali něco, co by nám nechutnalo a množství je vždy takové,že máme co
dělat abychom vše snědli. SUPER, SUPER

Anezka [30. září 2014 | 00:07]

Byli jsme tam před 14 dny, že prý mají výbornou pizzu.. Katastrofa. Jen samý Eidam, do
ničeho jiného nekousnete, druhy pizz se tím stírají, dejte si jakoukoliv a stejně to bude jen
Eidam! Už nikdy.. Prostředí příjemné, plně obsazené, takže možná jen na víno, které bylo fajn.

Reza [5. říjen 2013 | 16:27]

Po dlouhé době jsme si zas objednali pizzu, klasika, obyčejná se šunkou, na které snad nelze
nic zkazit. Lze... KATASTROFA a nikdy více. Sůl a zase sůl... Nezkoušejte to!

ihonzisek [6. září 2013 | 13:00]

Alespoň, co se týká rozvozu, naprosto tragická doba doručení. O rozvozci, který měl zavolat a
nakonec jsem ho hledal po celém areálu Škodovky raději nemluvě. A pizza už také nestojí za
nic. Oproti dřívějšímu stavu zhoršení o 80%. Nedoporučuji....

Papája [18. duben 2013 | 12:39]
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Po delší době jsem si zašla na oběd do pob. Palackého. Dala jsem si rigatony s houbovou
omáčkou z denního menu. Musím říct, že tak hroznou šlichtu jsem snad nejedla! Houby byly
rozmáčený, nevim proč v tom plavaly kusy polosyrové cibule a nahoře byl jednolitý cucek
eidamu, navíc to nebylo vůbec slaný - celkově blivajz! A za 90,- Kč, to je troufalost?! Bylo to
pro mě zklamání, dřív jsem tam chodila ráda a chutnalo mi, ale už tam nepůjdu.

pucmeloun [26. listopad 2012 | 21:11]

Mohu hodnotit jen pizzu a ta mi přijde strašná - strašně těsta, strašně sýra a všeho. Jednou
jsme viděl navážet suroviny do kuchyně a to mě navždy odradilo. Jediným pozitivem jsou
leguáni:)

ataner [30. červen 2012 | 20:31]

Byla jsem zde s přítelem na večeři a bohužel katastrofa, pizza je hrozná buchta a přítel si dal
těstoviny a to bylo hrozný, ani to nedojedl. Na druhou stranu pěkné prostředí, ale to je vše...

muf supermuf [12. prosinec 2011 | 09:23]

Tak teda musim rict, ze jsem tuhle pizzerii mela odjakziva za nejlepsi v Plzni, chodili jsme tam
na pizzu i ostatni jidla moc radi, i jsme si sem tam objednavali domu a vzdycky super. Dobre
ingredience, primerene korenene, vonave bylinky... Ale to bejvavalo... O vikendu jsme se po
dlouhe dobe stavili na obed a kvalita je uz uplne jinde. Asi kuchar dostal k jezisku nove
korenici smesi a sponzorem hospody je Maggi. Vsechno bylo strasne presoleny, moje
milovany palivy noky obaleny v koreni a taky slany jako prase, masoxovej vyvar, no hruza...
Docela mi to mrzi, vazne tu driv skvele varili. No co, holt glutamatu zdar, chutovym bunkam
zmar!

Sonikv [14. červen 2011 | 21:07]

blb [7. červen 2011 | 18:26]

Naprosto zklamana. Byla jsem zde po dlouhe dobe, opravdu jidlo slo o neco dolu, obsluha
prijemna jak kdy, a vrchol byl kdyz jsem chtela ke kave vodu z kohoutu.. neni pry problem ale
pry jen do trojky, a pak na uctence vydim za ni uctovano 10kc:-) ubozaci.. a navic, ze nejsou
schopni nacepovat kofolu do neceho mensiho nez jen do 4dcl ?? s tim jsem nikdy nikde
problem v zivote nemela.

micky21 [21. leden 2011 | 21:35]

Pizza americká, tlusté těsto a vrstva eidamu navrch, mají vynikající těstoviny, noky a lasagne,
výborné a velké saláty, ale jsou dražší. Nicméně vrchol byl, když jsme tam udělali sezení 25
lidí, vedle nás byl ještě jeden podobně velikej stůl (v nekuřácké části) ve 22:20 začla servírka
chodit, že kasíruje a kdo chceme poslední pití (mají do 23. 00) a v 23:05 tam zhasli (bylo nás
tam určitě ještě přes dvacet) a celkem nevybíravě nás vyprovodili. To si myslím, že by se stát
nemuselo, takže další akci přesouváme ke konkurenci...

Harry [13. leden 2011 | 23:02]

Do Palackého jsme chodili s přítelkyní a pizzu tu dělali podle nás nejlepší. Poslední dobou zde
ale dělají poloviční pizzy než dřív. Míň přísad míň všeho. Dřív tam byla pořádná vrstva a byla
sytá a měl jsem co dělat jí vůbec dojíst a teď když jí dojím mám ještě hlad. Samozřejmě že
cena zůstává.. Nevim proč takhle škudlí nic neušetří akorát ztratí zákazníky, my už tam teda
nevpáchnem. Pobočka na Borech to samé. Fakt mě zklamali
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kalous [10. prosinec 2010 | 14:15]

Dnes jsem zde byl na obědě(pobočka Palackého). Dal jsem si boloňské lasagne a takovu
břečku jsem opravdu nečekal. Celé lasagne plavaly v rádoby bešamelu, naprosto bez chuti,
boloňská omáčka byla opravdu výsměch, trocha rajčatovky půl na půl s kečupem, takže byla
neskutečně sladká a aby se neřeklo tak v ní plavalo pár kuliček mletáho masa... To že se u
nás v ČR zapéká eidamem, na to už jsem si zvykl, ale tohle s italskými lasagnemi opravdu
nemělo nic společného.

hate84 [14. květen 2010 | 15:58]

Dříve zde dělali velice chutnou pizzu, ale poslední dobou se opravdu pohoršili. Osobně jsem
dostal pizzu se spálenými okraji a syrovými přísadami. Byl jsem v pobočce na Palackého.

jiricek165 [15. duben 2010 | 11:00]

Zdravím všechny hosty pizzerie San Marino v Plzni, Palackého tř. 9, pokud by jste chtěli
napsat nějaké hodnocení, můžete tak učinit i bez přihlášení na www. sanmarino. estranky. cz
Předem děkuji

gambrmen [23. prosinec 2009 | 03:24]

Vyborne pizzy (mnohem lepsi a i levnejsi nez v sousednim Atlantisu), prijemna obsluha,
obstojne prostredi a kvasnocovy Chodovar. Celkove dobra volba!

Marti [10. listopad 2009 | 11:11]

Příjemné prostředí, slušná obsluha, dobré jídlo - jen přes dobu oběda si na něj počkáte déle,
než by bylo milé (naposledy jsem čekala skoro třičtvrtě hodiny...). Ale pochutnala jsem si,
takže mi ta doba čekání zas tak moc nevadila.

spachtle [23. červen 2009 | 00:58]

Příjemné prostředí, ucházející obsluha, výborná kuchyně za velmi dobré ceny. Rozhodně si
zaslouží 4 hvězdy.

Kiss [12. květen 2009 | 22:54]

Tato pizzerie, je opravdu dobrou volbou zvláště pro její chutnou a nadýchanou pizzu za skvělé
ceny, obsluha na palackého často nestíhá, ale na borech pravý opak. Minutky nejsou příliš
lahodné a dlouho se na ně čeká, cena také neodpovídá. Nápoje se slušným výběrem, zvláště
italská vína, zde mají speciální. Jinak sezení v pohodě, poloha zvláště v centru ideální,
interiéry dobře a hezky vybaveny.

Kostěj [20. leden 2009 | 13:59]

EDIT (20.1.09): Obsluha sice nikdy nebyla bůhvíjakou předností San Marina, nicméně ta
nafrněná nádhera co na ní mám bohužel posledního cca půl roku takový štěstí fakt dokáže
pokazit náladu :(. Jestli nedojde ke zlepšení, zřejmě začnu chodit výhradně do Duo Padri. 
Podle mého skromného názoru nejlepší pizza v Plzni. Pokud jde o podnik, dávám přednost té
menší verzi nahoře na Borech, je to tam útulnější než v Palackého. Jediné co mi trochu vadí
jsou děsně předražené nápoje.

L@D@ [17. leden 2009 | 18:04]
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rafaela [28. červen 2008 | 19:30]

V San Marinu je nejlepší hustá žampionová polévka - vřele doporučuju. Ale co se týká pizzy,
tak se celkem pohoršili. Dřív neměla pizza chybičku, ale zřejmě změnili kuchaře. Teď je těsto
fakt tlusté a dokonce minule nebylo těsto vůbec slané. Ale ani trošičku!!! No nic moc. Nejlepší
to v SM bylo, když tam ještě pracoval ten tmavovlasej a strašně milej číšník. Ale to už je
bohužel dlouho. Takových zaměstnanců by si měli zaměstnavatelé hledět.

Jena [8. červen 2008 | 23:10]

San Marino je v plzni znacka pro dobrou, pizzu, hodne podoubnou te v Italii. Ceny primerene,
prostredi v obou provozovnach vcelku prijemne. Trocha vetese na zdech, neprilis vytribeny
vkus, ale to myslim gurmansky zazitek prave tady nezkazi. Doporucuji zkusit, chybu neudelate.

wowy [21. květen 2008 | 21:50]

Když jsem byl popré v této pizzerii, jídlo bylo výborné. Stejně tak i podruhé a potřetí. Výborná
pizza, spíš americký tlustý typ těsta. Co mě ale dostalo, byl nepříjemný personál v pobočce v
Palackého. A poslední kapku pizzerii dodal rozvoz pizzy. Po necelé hodině a dvacet minut mi
volal, že ho již nebaví chodit po barácích a hledat, kde bydlím. Bydlím na lochotínské koleji.
Znovu jsem mu do telefonu vysvětlil, kde bydlím a že tu nebyl. Na to on, že už tu byl, i na
druhém baráku a že už sem nepůjde, ať si přijdu dolů, že ho to nebaví. Dole jsem byl a nikde
nebyl, ani auto, které bych čekal označené pizzerií. Vrátil jsem se na pokoj, že mu zavolám,
aby mi to znovu zkusil přinéstj. Nepříjemný, drzý, hrubý, sprostý. Když dorazil ještě chtěl víc
peněz, než měl dostat a vrácené peníze mi hodil na zem. Pizza byla na hadry, dala se sice jíst,
ale chuť jsem potom již na ní neměl. Možná by se majitelé mohli zamyslet nad tím, jaká
individua zaměstnávají, rozhodně si u mě udělali špatné jméno a již nikdy si u nich nic
neobjednám.

Lípa [21. květen 2008 | 18:25]

Dala jsem si tady boloňské lasagne a byla jsem zklamaná. Žádné mleté hovězí maso, jen
jakási kečupovosýrová šlichta s plátky šunky, celé málo zapečené, s chutí levného kečupu. Za
110,-Kč! Ale byla jsem tu několikrát předtím a vždycky jsem si pochutnala. Navíc obsluha byla
po mé kritické, ale slušné poznámce velice kyselá.

Vrky [29. říjen 2007 | 17:23]

Nejlepší pizzerie v Plzni. Výborné jídlo, příjemná a hezká obsluha, perfektní vybavení pizzerie.
Rád se sem vracim.

Matci [22. říjen 2007 | 10:22]

Byla jsem v provozovně na Borech a pizza mi moc nenadchla... Kdo je zastáncem tenoučkého
těsta si zde na chuť moc nepřijde... jinak prostředí fajn a obsluha milá...

Milka [24. červenec 2007 | 11:20]

Úžasná pizza, vynikající těstoviny, opravdu velké porce, útulné prostředí, kvasnicové pivo a
velmi ochotná obsluha. Tahle pizzerie rozhodně stojí za návštěvu.

Péti [18. červen 2007 | 15:54]

Tady dělají nejlepší pizzu, kterou jsem kdy jedla. Křupavoučké tenké těsto a veliká vrstva sýra,
bohatě ozdobená a dobře ochucená. Zeleninové saláty dělají také moc dobré. A velká výhoda
je, že i rozváží. Jediné malé skoro bezvýznamné mínus je, že záchody jsou v patře a když se
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více pije, tak se naběham. A naposledy jsme zrovna neměli štěstí na obsluhu v podobě blond
servírky, která nás ani nenechala v klidu vybrat. Během 5 minut přišla 3x se zeptat jestli už
jsme si vybrali. Tohle mi dost vadilo. 

Chico [17. květen 2007 | 12:40]

Parádní pizzerka, pokud vám chutnaj italský kraviny tak zajděte, myslim že mají nejlepší ital.
kuchyni v Plzni. To cekání je protože dělaj víc jak 250 jídel denně což neni prdel. Jenom na
rozvozy je tretina z toho. Tak to berte s rezervou.

Didita [9. květen 2007 | 11:20]

Je to moje oblíbená pizzerie. Na pizzu nikdy dlouho nečekám a je vynikající.

Veselá [25. duben 2007 | 22:50]

Dnes sme navštívili naši onlíbenou pizzerii jídlo bylo opět velmi chutné a když sme se tak cpali
a jak se říká meli plné pusy přistoupila knám servírka a vyžadovala po nás abychom ihned
vyrovnali náš účet myslim si že neni spravné aby k hostům kteří mají plná ústa aby po nich
chttěla servírka zaplatit mohli by tech 10 min počkat než se host nají a pak v klidu zaplatí
mysliíme si že to neni jen tak obyčejná pizzerie a má dost vysoukou úroveň a v takovém
podniku by se to nemělo nikdy stát. Sice to bylo ve 22:00 ale mi jsme na to nebyli upozorněni.

Heal [22. duben 2007 | 13:14]

Příjemné prostředí, výborné těstoviny, dobré pizzy

Jamie [28. březen 2007 | 20:36]

Moje nejoblíbenější pizzerie v Plzni. Jenom si hodně často musím rezervovat místo předem,
protože se mi už několikrát stalo, že bylo úplně plno. Ale jinak pizzy jak mají být, za skutečně
slušnou cenu a ještě k tomu vynikající. Moje srdce si získala hlavně Alabama :-)

Johnny [21. březen 2007 | 16:09]

Pobočka na Palackého je jedna z mnou hojně navštěvovaných pizzerií. Vynikající pizza a
příjemný personál. P.S.: V životě se mi tu nestalo, abych na pizzu čekal déle jak 20 minut.

papyr [7. únor 2007 | 18:41]

Pizzerka suprová! Krásný interiér, velký výběr míst k sezení pizza výborná ale občas mi přijde
slaná :-) jinak pizzerka která se v Plzni řadí k nejlepším

Laco [5. únor 2007 | 00:58]

Nesouhlasím s ostatními. Ačkoli je jídlo vcelku chutné, o to hůře stravitelné, obsluha není příliš
pozorná a na jídlo se neobvykle dlouhou čeká - 45 min na pizzu je opravdu hodně a člověka to
otráví. Rozvážka bez problémů. 

Klárka [12. listopad 2006 | 10:17]

Výborná pizzeria, příjemná obsluha, ceny taky jdou a porce takový, že je nemůžu sníst. Všem
vřele doporučuju!

Petricek [10. říjen 2006 | 18:16]

Snad nejlepsi plzenska pizzerie. Prijemna obsluha, prijemny prostredi, personal a ceny, jak
maji byt.. ;)
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Petricek [10. říjen 2006 | 18:15]

Snad nejlepsi plzenska pizzerie. Prijemna obsluha, prijemny prostredi a ceny, jak maji byt.. ;)

PanHost [22. srpen 2006 | 18:41]

Kosíková je šílená, je v práci večně na mol...
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