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Pizza Pub U Veselých

Adresa: Doudlevecká Kategorie: na pizzu
Plzeň - Jižní Předměstí II. cenová kategorie

Telefon: +420-377-329-652 (do 20-26kč/pivo)

http://plzen-pizza.cz

Pizzerie kousek od centra, za křižovatkou ulic U trati a Doudlevecká. Pizzi o průměru 27cm
(nebo rodinné 50cm).

Otevírací doba:
po-čt a neděle: 11:00-23:00
pátek a sobota: 11:00-24:00
Jsou zde dostupné tyto extras: . V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Dagii [20. únor 2014 | 15:29]

Není to tam příliš velké ale vcelku příjemné posezení, někdy zase zajdu, chyběla mi třeba ale
svíčka na stole ta to dělá hezčí a útulnější. Obsluha jinak milá, příjemná.

Hrosik [16. říjen 2012 | 13:35]

Dnes jsem tu byl na obědě. Bylo tu natřískáno, ono je to tu celkem malé. Jídlo ale bylo hotové
rychle a bylo hodně dobré. Pivo taky nemá chybu. Obsluha je rychlá, milá, jedním slovem
perfektní. Tak tady jsem rozhodně nebyl naposledy. Přesně takhle si restauraci představuji,
taková trochu rodinná :). Pizzu jsem neměl, tu zkusím zase příště. Dávám 5*.

já [30. duben 2012 | 10:18]

Také jsme navštívili s kupónem ze slev. portálu, restaurace nás příjemně překvapila. Dobrá
pizza (což jsme očekávali ze zkušenosti z rozvozů), tak i dezert a pivo. Pizza levnější než bývá
v Plzni zvykem. Příjemné prostředí, i když trochu ztísněné, příjemná obsluha, někdy v
budoucnu zopakujem.

jeni [16. únor 2012 | 06:51]

Tuto restauraci jsme navštívili s kuponem ze slevového portálu a musím říct, že jsme byli moc
spokojeni. Obsluha milá a příjemná, pěkné domácí prostředí a pizza byla vynikající :-)

martin29 [11. březen 2009 | 09:23]

jedna z nejlepších pizz, kterou jsem v Plzni jedl, o nic horší nejsou těstoviny. Obojí mi moc
chutná, takže jsem nikdy neměl šanci vyzkoušet něco jiného. Dobré vínko i pivo. Hodně útulné
prostředí, ale spíše méně míst k sezení, takže múže být plno. Obsluha je fajn a příjemná a je
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to místo pro příjemný večer a posezení.

eMiLy.ThE.dRuNk [12. leden 2009 | 21:05]

Pizza odtud je výborná, většinou si ji beru sebou, mám to hnedka u školy, takže o volné
vždycky zajdeme pro pizzu :) Obsluha milá, příjemné prostředí, na pizzu se čeká tak 10 minut,
což je super a ceny nejsou velké. Prostě DOPORUČUJU!

Markétka19 [30. říjen 2008 | 15:55]

Jedna z nejlepších pizzerií co znám. Milá obsluha a pizza výýýýýborná.

sikymax [4. listopad 2007 | 15:47]

Mno nic jiného než SUPER se říct nedá... Příjemná obsluha a ještě lepší pizzi. Už dlouho jsem
si nikde jinde takhle nepochutnal.

Johnny [5. srpen 2006 | 14:26]

Prostředí pizzerie není špatné, ale pizza odsud mi bohužel úplně nepadla do noty.
Každopádně to může být jenom mojí individuální chutí. Pizzi jsou ale docela malé. (Nutno
ovšem říct, že ceny nejsou velké, ale ta chuť.....)
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