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Uctívaný Velbloud

Adresa: Americká Kategorie: na jídlo
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-377-927-190 (od 26kč/pivo)

http://www.uctivanyvelbloud.cz

Restaurace Uctívaný Velbloud je vyhlášená restaurace na rušné Americké třídě ve sklepních
prostorách. Interiér je vybaven masivními stoly a lavicemi, zdi jsou odkryté kameny a cihly se
zajímavým osvětlením ve stylu antických disků. Klasické prostředí plzeňského podzemí,
celkově se podnik tváří na úrovni. Pivo je z tanku uzavřené v pivním boxu. V nabídce jsou
tradiční české pokrmy stylově pojmenované.
Otvírací doba
Po-Čt 11.00 - 24.00 
Pá-So 11.00 - 01.00
Jsou zde dostupné tyto extras: ticket Restaurant - gastroPASS - Cheque Dejeuner - rybí
kuchyně - vegetariánská kuchyně - pivo z tanku. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj  - Kozel
Černý  - Master 13° - Master Tmavý 18°.

Komentáře

AndyvonPilsen [23. srpen 2016 | 13:25]

Dobré pivo, jídlo. Příjemná obsluha. Doporučuji.

Vrabček [2. září 2015 | 22:13]

od znovuotevření se leccos změnilo, bohužel, k horšímu...

irenka [17. duben 2013 | 20:41]

Výborné jídlo, skvělé víno a příjemná obsluha, vřele doporučuji!

majjdulka [7. květen 2012 | 13:57]

příjemné posezení, dobré pivo, velmi rychlá obsluha, jídlo taky dobré, zejména česnečka a
žebírka, mňam :)

Barca [2. březen 2012 | 10:57]

Byla jsem s jídlem, pivem a milou obsluhou velice spokojena. Někdy zase navštívím.

AndyAndy [1. březen 2012 | 07:31]

Jak říká JulianJulian, je to srdcovka! :) gastronomický zážitek jíst zde + pochvala za vynikající
nefiltr. Obsluha víc než milá, doufám že narazíte na číšníka jménem DAN. To je člověk který
plně pochopil svoje životní poslání! Restaurace má téma, přátelskou atmosféru, skvělou
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obsluhu, vynikající jídlo i pivo, zkrátka po všech směrech splňuje vše, co má dobrá restaurace
mít. Tak a teď jsem dostal chuť... ;)

JulianJulian [25. únor 2012 | 21:53]

srdeční záležitost :) výborná kuchyně - od česnečky, která bodne po náročnější noci, po skvělé
steaky. O kvalitě piva se nemá smysl zmiňovat. Hlavním esem v rukávu a skrytou zbraní této
restaurace je ovšem číšník DAN. Rozhodně se nebudete nudit, stejně jako my, když jsme s
kamarádem tuhle v sobotu skočili v 11 ráno na jedno vyprošťovací a podnik se nám podařilo
opustit v 6 hodin večer s dvaceti zářezy na účtě. Mohu jen a pouze doporučit

ZK [10. únor 2012 | 17:41]

Navštíveno s partou asi 10 lidí. Výborné pivo i jídlo, spolehlivá obsluha. Určitě sem zavítám
znovu.

Regiona [11. leden 2012 | 14:36]

Byli jsme s partou lidí U Velblouda na šťavnatém řízku, ale většina z nás měla jen silně
rozklepané maso, a většinu tvořila jen strouhanka. Toto jídlo nestálo za nic a finančně bylo
předražen (za strouhanku).

pmira [3. leden 2012 | 16:17]

Vynikající kuchyně i pivko , občas to vázne dávám 4 hvězdičky

Hrosik [5. listopad 2011 | 22:07]

Jeden z nejlepších Pilsner Urquell v Plzni vůbec. Jídlo je naprostá pecka, chodíme sem
především na steaky. Perfektní jsou i polední menu.  Bezchybný je i servis. Tedy rychlá a milá
obsluha, která dokáže poradit a občas i zavtipkuje. Nemám co vytknout. Každá návštěva je
gurmánský zážitek a pokaždé mám pocit, že za utracené peníze jsem dostal přesně to, pro co
jsem si přišel.

REPEC [14. září 2011 | 21:31]

PODNIK KTERÝ MAM MOC RÁD. DOBRÁ KUCHYNĚ DOBRÉ PIVKO. DÁVÁM SI MOC RÁD
PUPEK DO SVÉHO PUPÍČKU.

maydayberry [10. září 2011 | 22:20]

Moc fajn podnik, pivo chutné (je poznat, že dvanáctka tady je prostě jinačí), jídlo jsem
neochutnala, ale to, co bylo roznášeno, nevypadalo špatně. Obsluha je náhodou v pohodě,
když mají zrovna čas, tak i prohodí víc než jenom \"co to bude?\". S jedním dotyčným jsem tam
dřív byla tak třikrát za týden, to byly časy... :D Podmírák jsem u nich nedostala a účet spočítali
vždycky přesně.

Bizon [8. září 2011 | 23:06]

Jedna z nejlepších restaurací v Plzni. Výborné pivo. Skvělá obsluha. Tímto především zdravím
směnu Dana a Vašíka. A ještě lepší jídlo. Tímto zdravím šéfkuchaře restaurace a celý jeho
tým. Všem mohu jen doporučit.  6 hvězdiček

Moniqa [27. červen 2011 | 22:02]

Výborné pivo, jedno z nejlepších v Plzni, hlavně 18 master.. Jednoznačně nejlepší česnečka s
opečenou houstičkou, uzeným, pórkem a sýrem - vše zvlášť na prkýnku a vy si přidáváte podle
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chuti.. Výborné prostředí plzeňského podzemí a originalita nejen vizáže jídelního lístku se
cení..

Šárlej [28. květen 2011 | 15:52]

Dobré pivo a hezké prostředí. To je asi vše.

pajikn [8. březen 2011 | 14:09]

Asi nejlepší Prazdroj v Plzni, až na pár nesmyslů výborná kuchyně, která je v rámci Plzně na
dosti vysoké úrovni. Žebra si zde dávám pravidelně a musím říci, že je zde dělají druhé
nejlepší v Plzni. Ty nejlepší mají ve 12° Restaurant v Kopeckého sadech.

PETAL [3. březen 2011 | 15:18]

Oni tu dobře vaří, oni tu mají dobré pivko, vyšší ceny, skvělou obsluhu a oni si to moc dobře
uvědomují, jakou kvalitu zákazníkům nabízejí a to se sem tam projeví i negativně. Třeba tak,
že Vám klidně prodají pečená žebra za 90,-, z nichž \"naškrabete\" sotva na dvě polévkové
lžíce masa. :-) A jak geniální!! .. protože jsou tak dobří, že moc dobře vědí, že jim odpustíte a
moc rádi se zase vrátíte a když ne? .. No a? .. přijde někdo jiný.. :-)

miffi [14. únor 2011 | 22:06]

12 prazdroj výborná tatarák také

papanka [9. únor 2011 | 21:46]

Nemůžu si stěžovat.. Pokaždý spokojenost, jak s obsluhou, pivem tak i jídlem... A doporučuji
pečená žebírka..

Geret [1. únor 2011 | 13:26]

Upřímně nechápu ty superlativy, co tu čtu. Pivo je zde opravdu dobré, tečka. Ceny krapet
přemrštěné, obsluha krapet arogantní a jídlo? Posypat romadůr paprikou, dát tomu cool název
a ještě tučně napsat, že to podávají se svolením jakési pražské hospody...

vendis [22. leden 2011 | 07:54]

Kvalita Pilsner Urquell je zde na velice vysoké úrovni, jídlo perfektní. Doporučuji

micky21 [21. leden 2011 | 22:13]

Mají velmi dobře vypadající polední menu, bohužel se stává, že lehce po jedenácté už nemají
vůbec na výběr. Ostatní jídlo je dost předražené.

věruše [23. prosinec 2010 | 17:31]

nejlepčí pívo v Plzni....

Carlos66 [21. prosinec 2010 | 11:40]

Vynikající 12°Prazdroj!!!

Marek91 [12. prosinec 2010 | 18:57]

Jedno z nejlepších piv co jsem kdy měl. Do velblouda zajdem na pívo alespoň 1 týdně :-) a na
jídle si taky vždy pochutnáme
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švestík [6. říjen 2010 | 15:34]

Kdyby bylo možné dát víc než 5 hvězdiček, dal bych víc. Tohle je  jednoznačně jedna z
nejlepších restaurací, které jsem v Plzni navštívil. Příjemné prostředí a milá obsluha jen skvěle
doplňují vynikající kuchyni. Po promoci jsem tam vzal rodinu na oběd a i když jsem tam nechal
2000, nelituji jediné koruny. Pokud se ještě někdy do Plzně vrátím, do tohoto podniku určitě
zajdu. Vřele doporučuji všem milovníkům dobrého jídla a piva...

Krokouš [17. srpen 2010 | 09:47]

Přiznám se, že pro \"Vemblouda\" mám slabost. Prazdoj Vám lépe nikde neošetřují (vyzkoušel
jsem i \"tovární\" zařízení) Opečený hermelín s rukolou je lahůdka a nově jsem ochutnal ve
všední den polední menu (bohužel bez piva, šoféruju) - pochutnal jsem si rovněž a vešel jsem
se do stovky. Obsluha svému řemeslu rozumí, má svoji stavovskou čest a kuchař umí vařit.

Harny [22. červenec 2010 | 17:02]

Dobrý podnik, rád tam zavítám. Pivo dobré, jídlo také. Když obsluhuje Dan, je to pohoda, jeho
větička \"Dáme ještě jedno, kamaradi\" a naše odpověd \"jo poslední a jdem\" je klasika. Ale
nakonec je těch posledních víc :-). Doporučuji všem

iivannka [20. březen 2010 | 22:54]

Velbloud je pro mě takovou stálicí. Skvělé pivo a cokoliv s hermelínem mi tu chutná taky. Dnes
jsem poprvé ochutnala skvělý tatarák. Doporučuji všem. Obsluha se sice občas chová trohu
zmateně, ale to při tom shonu ani nemůžu vyčítat. Jsou příjemní a milí.

Nikkol [19. únor 2010 | 14:24]

Včera jsme byli ve velbloudu na večeři. Na to jak to tu skoro všichni vychvalují jsem čekala
opravdu víc. Brambory byly nedovařené, z hranolků skoro okapával olej a filet z pstruha byl
plný kostí. Snad největší šok byl když jsme uviděli číšníka, jak leje colu z petlahve do skleněné
lahve od coly, kterou pak jako zazátkoval a dal do lednice - připravenou k prodeji.Škoda...
nemám důvod tam znovu jít.

Vitaminalena [16. únor 2010 | 10:59]

Několikrát jsme tu byla s partičkou výborných kamarádů, pokaždé výborné jídlo a chutné pivo.
Ale už si dávame pozor na jedného číšnika. Když už nepřipočítá pivo, tak to třeba zkusí a přidá
kilo. Když se mu to vytkne, hodí stovku na stůl a odejde. A to se nestalo jenom jednou. Ale za
to hospůdka nemůže. Když si na toho jedného dáte pozor, je to v klídu. Budeme tam chodit
pořád.

mali [9. únor 2010 | 10:19]

Jedna z mála restaurací, kam se velmi ráda vracím - výborné jídlo, hlavně ten nakládanej
45minutovej hermelín nemá chybu :-) Pivo výborné a obsluha příjemná a rychlá. Pro velký
zájem, doporučuju si předem rezervovat stůl.

Raziell [22. leden 2010 | 21:50]

Podnik se mi velice libi, prijemne sklepni prostredi, jen kdyz je vice lidi tak je docela hlucno ale
to se neda nic delat. Pivo je vyborny.. sice trosku drazsi ale za plzensky prazdroj rad priplatim,
a navic nikde moc nevnejsi neni. jidlo bylo vzdy dobre ale nejlepsi je asi tatarak, ten je fakt
uzasnej

Stránka 4



dan.cisnik [27. listopad 2009 | 23:57]

Milý Daneci, na to, že u Velblouda dělám od samého začátku, jsem Tě tam ještě neviděl. To,
že tvůj sympatický kolega dostal místo Hermelínu naší specialitu, vepřový bok, bylo
oboustranné nedorozumění, které jsme spolu s úsměvem a příjemně vyřešili. K tomu ještě
dostal chleba zdarma. A myslím, že jsme jenom lidi a jednou za dlouhý čas se to stává. A co
se týče černého piva, tak ho pili dva z vás a při poslední objednávce si objednali 2 piva a z
ničeho nic při včasném přinešení těchto piv jeden z nich oznámil, že má venku odvoz a
odešel!?! Přičemž u nás se pije většinou Prazdroj a nikdo okolo černé nepil, tak jsem si ho měl
vylejt na hlavu, nebo se s ním nechat vyfotit!?! Ale druhý kolega si je ochotně vzal. Ohledně
konečného sčítání piv při pohledu na \"tebe\", který pro alkoholem zmožený zrak mne ani
neviděl, si můžeš denně doma otevřít 15 desítek a druhý den si říci, žes jich měl 5... Tak příště
nesmyslně nešpiň dobré jméno naší restaurace raději se jí vyhni. A pokud budeš chtít vidět
mě, jsem tam každý lichý týden a za 3, 5 roku jsem se ještě s žádným hostem nepohádal, ale
když budeš chtít, klidně ti to černé pivo vyleju na hlavu na můj účet. Zdar a sílu najdeš ve
velbloudím pivu. S pozdravem Daník

Danec [20. listopad 2009 | 21:08]

Po předchozích zkušenostech z pivka cestou domů jsem doporučil Velblouda na firemní
večírek. Pivko dobrý, tatarák taky, ovšem místo grilovaného hermelínu přinesl bodrý brunet :)
vepřový bok a jal se nás přesvědčovat že se jedná o naší objednávku. Poté stejnou scénku
zopakoval s černým kozlem a při konečném sčítání dokonce přebývalo pár piv... Naštěstí se
nabízejí i jiná místa s dobrým pivem a bez zbytečných dohadů.

Peťulka [11. listopad 2009 | 03:46]

Jídlo naprosto výborný. jen prostředí maličko neosobní, na romantickou večeři nic moc.

Majdalena [7. říjen 2009 | 02:00]

Skvělá restaurace na polední menu!!!!!!

Raddekus [5. září 2009 | 19:21]

Jídlo OK (panenka), obsluha OK, pivu také nemám nic co bych vytkl (Master), prostředí také
dobré.  Bylo tam dost lidí (k dobru podniku) - byl jsem tam v době největšího provozu a
naštěstí se pro nás ještě našly dvě místečka v rožku. Dobré místo pro večer strávený s
kamarády, kde se solidně najíte (a samozřejmě i popijete), na klidnou večeři ve dvou je
potřeba asi zvolit jiný čas. Ceny odpovídající. Dal bych 3-4 hvězdičky, rozhodně to patří k tomu
lepšímu z plzeňských restaurací.

mic [6. srpen 2009 | 12:21]

Perfektní nápaditá a kvalitní kuchyně. Škoda jen, že se po týdnu střídá její nápaditost a kvalita.

gary [3. srpen 2009 | 02:14]

Tak jsem konečně zavítal i k Velbloudovi na té naší slavné plzeňské ulici Americké a byl jsem
zvědav, co mne tam čeká. Už mš potěšilo sklepní řešení restaurace s klenbami, tento typ
restaurace rád preferuji. I přes vše, co jsem zde v recenzích četl, tak i přesto, že byla špička,
nečekal jsem vůbec dlouho, jídlo bylo rychle a kvalitně připraveno. Ceny pravda vyšší. Interiér
ale super a originální historické noviny i s menu, tomu říkám originální nápad.

spachtle [22. červen 2009 | 23:18]
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Hospůdka, která určitě nikoho neurazí. Příjemné prostředí, výborné pivo, menu, ze kterého si
každý vybere, jídlo výborné za kvalitě odpovídající ceny, obsluha někdy trošku pomalejší, ale
může být hůř. 4 hvězdy bez váhání.

Tomáš [4. červen 2009 | 18:48]

Kuchyně nadstandardní = snaží se o zajímavé kombinace. To se cení, takže občasné
zaváhání člověk rád odpustí. Výběr poledního menu ze 4 jídel také potěší, stejně jako pořád
ne všude běžné zasílání týdenního menu na mail a web. A k tomu vynikající Plzeň. Obsluha
celkem příjemná, nestíhá jen někdy.

duda [29. květen 2009 | 15:48]

Výborná obsluha, pivo ošetřené a se správnou mírou. Kachna s dvojím zelím=přesolené a
špatně připravené zelí, maso nic moc. A co Vám přinesou, když si objednáte česnečku?
Horkou vodu, ve které uvařili uzené, téměř černou a navrch pro ozdobu krutony. Pravdou je, že
po upozornění na to,že česnečka je něco úplně jiného, ji v klidu odnesli a neplatil jsem ji.
Hospoda pro ty co nemají nároky na kvalitu jídla..

Evík6-6 [1. květen 2009 | 11:33]

Po první návštěvě tohoto podniku mám trochu smíšené pocity. První dojem paráda, obsluha O.
K., jídlo sice dražší, ale výborný. Úsměv nám ztuhnul při placení, když se na účtu objevilo
určitě více piv, než jsme vypili. Myslím, že to takovýhle podnik nemá zapotřebí. Určitě sem
ještě zavítám, ale budu si účet pečlivě hlídat!!!

Kiss [22. duben 2009 | 21:03]

Tento zprvu nenápadný podnik je pro mne asi největším překvapením. Jídlo a především pivo
je zde na hodně vysoké úrovni, obsluha rychlá a příjemná, čekací doba ve špičce minimální.
Jedinou výhradou jsou nepoměrně vysoké ceny za všechno.

Jena [11. leden 2009 | 13:21]

velbloud je prijemny sklepni podnik primo v centru. pivko z tanku, jidlo vhodne volene prave k
posezeni u piva. Zkratka - u Velblouda se najite a napijete solidne a rovnez interier a obsluha
vam patrne vadit nebude. Idealni pro posezeni s prateli. Stoly a lavice jsou variabilni, vejde se i
vetsi skupina. velbloud je proste fajn.

Markétka19 [30. říjen 2008 | 16:33]

Jedna z mých nejoblíbenějších restaurací. Je to v centru, takže všude blízko. Jídlo a pití
vynikající, obsluha skvělá a interiér je skvělej a nápaditej =)  Nechápu tady ty komentáře - to
není v obsluze, to je v těch lidech, co sem píšou...

jochy [29. říjen 2008 | 17:06]

Opravdu vynikající pivo a z mého pohledu milá obsluha. Navíc skvělý žebírka a jistě i další
kulinářské speciality lidé ocení.

Leech [3. září 2008 | 15:42]

V této restauraci jsem už dlouho nebyl a ani nebudu. Čekání na jídlo, pivo vždy pod míru,
chování obsluhy hnus - reakce na podmírák: Sorry. Host, co odejde, je pak krétén apod.

kikina111 [8. červenec 2008 | 22:14]
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Uctívaný Velbloud je restaurace na \"PROFESIONÁLNÍ\" úrovni. Jídlo je výborné a ty porce tak
velké, že jsem se s tím dlouho nikde nesetkala. Výborně se tam najíte. Opravdu na ničem
nešetří!!! Kuchaři dávám velké plus za jeho nápadité menu. A pivko, to nemá chybu, snad
nejlepší v Plzni a obsluha ta je opět velmi profesionální, příjemná, milá a hodně rychlá a to se
dnes cení. Kdo navštíví Velblouda, tak se tam bude vždy určitě rád vracet.

pepina [25. červen 2008 | 15:35]

Od loňského roku, kdy jsem psala první hodnocení na Velblouda sem stále ráda občas zajdu
na oběd. Musím říci, že když jsem si přečetla hodnocení z 20.6.08, tak mne to docela zvedlo
ze židle. Z (rádoby vtipných) příspěvků přímo čiší zaujatost a možná i závist. Autorovi či
autorce doporučuju, ať příště zajde raději do mekáče nebo k číňanům. Tam je jistě nikdo
nebude obtěžovat přátelským chováním. Personálu velblouda přeju co nejméně takových
hostů "na úrovni".

LUCÍK [21. červen 2008 | 18:51]

Já jen mohu souhlasit zde psanou poslední recenzí:SUPER PŘÁTELSKÁ OBSLUHA. Pokud
některé dámy nebo chtějí nějakou snobskou neusměvavou obsluhu, tak si pochopitelně asi
spletli dveře, to mohou navštívit nějaký Hilton apod. Potom si budou s obsluhou i možná
rozumět, mračit, a vykat. Ps:raději chodím za přátelskou obsluhou, to jsou číšnici UCTÍVANÝ
VELBLOUD, i přesto že maj furt plno. Přeji krásný den, kuchyně výborná, a pivko jedno z
nejlepších

velbloud [21. červen 2008 | 14:25]

jsme stálými návštěvnicemi Velblouda, chodíme tam velice rády a často. Na obsluhu jsme si
nikdy nemohly stěžovat, spíše naopak bychom je rády pochválily. Trochu nás udivují poslední
recenze, zdá se nám, že snad nemůže jít o tento podnik. Jsme tak trochu z oboru a vždy jsme
tam dokázaly ocenit profesionalitu obsluhy, výbornou kuchyni a příjemnou atmosféru. Kritizuje
se velmi snadno a někteří to dělají rádi a nezavděčí se jim nikdo. Zdravíme personál a přejeme
jen příjemné hosty.

Zdeník [20. červen 2008 | 13:39]

Prostory jsou celkem příjemné, což se však nedá říci o obsluze, která si vás 10- 15 minut po
příchodu vůbec nevšímá. Když už se uráčí někdo přijít, máte pocit, že jste se ocitli v podniku
jiné kategorie. Číšníci mají pocit, jak jsou vtipní, ale takové jednání docela uráží. Chtělo by to
lekci chování!!!

linlin [20. červen 2008 | 11:59]

Hospůdka je moc pěkná, bohužel to je tak všechno. Byla jsem tam několikrát, pivo je pod
mírou, sklenice od něj upatlané, na stole přistane tak, že se ještě vylije. Obsluha až moc
\"přátelská\" (automatické tykání, oslovení rádoby vtipné). Na objednání jídla jsem čekala
dlouho (když jsem ho chtěla objednat zároveň s pitím, bylo mi řečeno, že jídlo si můžu
objednat až za \"chvilku\") a na jídlo samotné 35 minut (chutnalo ale výborně). Měla jsem tuhle
hospůdku ráda, ale nic se nezlepšilo, odteď půjdu určitě jinam.

lucák [19. červen 2008 | 10:07]

Podnik dobrý, ale obsluha je šílená, tak arogantní číšníky jsem dlouho nezažila. Už tam nikdy
nepůjdu

Blueflanker [12. červen 2008 | 14:51]
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Vynikající pivo a milá obsluha, jenž je připravená do vás nalejt co se jen vejde:-) Jídlo dobré,
avšak trošku dražší. Podle mého soudu jeden z nejlepších podniků v Plzni. Určitě stojí za to
navštívit!

Bill.jr [30. duben 2008 | 14:15]

Velice rád sem do Velblouda chodil, jenže to bylo ještě v létě. Pivo fakt výborný. Chtěl sem z
toho udělat svuj domovskej podnik na chladný dny, kdy nebude funkční zahrádka u Mansfelda.
Bohužel v poslední době došlo k opravdovej populační explozi a teď je hospoda beznadějně
narvaná už v 7 hodin :-/  UPDATE: Minulý týden jsem se z nostalgie zastavil na oběd v
poledne. Přečetl jsem tři stránky novin než ke mě přišla obsluha, která mi následně oznámila,
že jídlo co chci neni. Objednal jsem si tedy jiné a pivo. Když sem se prvně napil tak sem
nemohl uvěřit, že piju 12ku z tanku. Musel sem se podívat do nápojáku jestli nezačali točit i
Gambrinus. Jídlo dorazilo celkem za rozumný čas, ale zvenku bylo studený.

canas [19. duben 2008 | 16:39]

nejlepsi pivo v ....... ce, uzasna kuchyne co chtit vic

Kajman [14. únor 2008 | 16:58]

Podle mě tam mají absolutně nejlepší pivo v Plzni (P12).

Vohry [21. leden 2008 | 21:57]

Vcelku dobrý podnik kousek od centra města, nenápadně zastrčený přímo na Americké.. Jídlo
a pivo mírně nadprůměr, posezení ujde

elisabeth [12. prosinec 2007 | 08:33]

Příjemná restaurace s příjemnou obsluhou a hlavně se tu člověk dobře nají.

Y [7. prosinec 2007 | 14:45]

Jedna z nejlepsich 12° v Plzni. Lokace na zaprasene Americke sice neni nejlepsi ale da se to
prokousnout.

Kobra [27. listopad 2007 | 15:38]

Točí výbornou 12ku! Jen škoda, že člověk o víkendu večer těžko sežene místo nebo musí
dělat rezervaci hodně dopředu.

MartyMcFly [20. listopad 2007 | 08:34]

Tuto restauraci jsem objevil v až v září, ale naprosto jsem si ji zamiloval :-) Mají to snad
nejlepší dvanáctku v Plzni, obsluha je výborná a jde se s nimi i bavit. A výborná středověká
atmosféra, sice je na Americké Třídě, ale málokdo o ní ví...

Hosté z Děčína [17. listopad 2007 | 15:36]

Přečetli jsme si hodnocení na těchto stránkách a rozhodli se vše vyzkoušet. Nebyli jme vůbec
zklamáni, krásně prožitý večer. Obsluha byla též na úrovni, zvláště pak číšník Dan byl ve
vynikající formě. Určitě si nenecháme ujít návštěvu tohoto podniku při naší příští návštěvě
Plzně.

Matci [31. říjen 2007 | 21:57]

Restaurace na velmi dobrém místě. Prostředí je příjemné, jídlo vynikající a pivko skvělé. Určitě
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stojí za návštěvu...:-)

Jonáš [26. říjen 2007 | 11:13]

Moc příjemná hospoda, ale už pššššššššššššššt, nebo se tam brzo nevejdeme :-) Porce
některých jídel jsou přímo vraždené, takže doporučuju nějakýho hladovýho kamaráda s sebou,
protože třeba s kachnou se sami těžko poperete! Jinak jsem tady poprvé ochutnal pivovarskou
novinku MASTER, ale nějak mi neoslovila. Klasika je klasika!

Votep [28. září 2007 | 12:48]

Velice pěkná restaurace, výborný pivo. Jenom mě zklamal jídelní lístek, trochu větší výběr by
neškodil.

Pedro [20. září 2007 | 12:59]

The Best!!!

Handrdle [5. září 2007 | 08:41]

Tak tohle je fakt dost dobrá hospoda, máme ji už jako rodinnou. Velmi chutné jídlo, dobré pivo
a pro mne i dobré vínko, které mi super pánská obsluha velmi rychle nalévá ze džbánečků,
takže jediné "minus" jsou pak ty schody ven.:-)) 

Lenika [8. srpen 2007 | 10:52]

Slušná hospoda, velmi slušné jídlo a druhé nejlepší pití v Plzni. S Podlesím není podobnost
čistě náhodná, obě provozuje jedna osoba. Jinak souhlas, že dámská obsluha občas není z
nejpříjemnějších a nesouhlas s HonyaX. Když jdu dělat na plac, musím s frmolem počítat,
krom toho pánská obsluha zvládá vše s úsměvem.

Tonda512 [21. červen 2007 | 20:01]

Rozhodně nejlepší pivo v Plzni a výborná kuchyně. Ale kdo by jed když je tam to pivo.. ale
tatarák byl luxusní.. P. S. Zdravim pivní bratře...

Johnny [15. květen 2007 | 15:15]

Tak po několika návštěvách mohu Velblouda zařadit mezi hospody,do kterých se rád vracím. :)
Dobře vyřešené sklepní prostředí, v pohodě obsluha a výborná piva. Lahůdková Plzeň 12°,
vynikající i řezaná s Černým Kozelem a luxusní polotmavý Master. :)

Májina [15. květen 2007 | 14:02]

Super podnik, akorát musíte natrefit na směnu, kde jsou 2 číšníci, v druhé směně je pěkně
nepříjemná slečna, která vypadá, jako byste ji svou přítomností strašně obtěžovali
(neobsluhovala mě jen jednou, takže se nedá říct, že by to byl výjimečný stav). Chodím tam
ráda, pivko snad nejlepší v Plzni.

Ozzy [2. květen 2007 | 19:55]

Stylová sklepní hospoda v centru . Jedna z mála, kde je k sehnání nové pivo Master. Pokud se
vám povede, že bude obsluhovat číšník, kterému je všechno JASNÝ, máte o zábavu
postaráno.

jus [29. duben 2007 | 22:17]

Seriózní podnik, který je po ruce na nejrušnější plzeňské ulici.. S obsluhou vysoká
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spokojenost, kmitají rychle, navíc sympatická.

andělka [10. březen 2007 | 20:41]

velice doporučuji, pivko  a jídlo super, obsluha velice profesionální

Michal [6. březen 2007 | 16:14]

Tak sem tam byl, hospoda vypadá pěkně, ale jelikož jsme byli zalezlí trochu v rohu tak trvalo
drahnou chvíli než si nás obsluha všimla a celej večer to bylo to samý:-(, jinak ale fakt pěknej
podnik:-)

Jeňýk [23. únor 2007 | 19:47]

Super pivko, vynikající obsluha :o))) Doporučuji....

L@D@ [26. prosinec 2006 | 19:48]

Velice prijemne prostredi. Zaujali me obrazy na zdi. Pekne, prostorne, nekycovite, uvidime
casem, jak se tahle hospoda zabehne, ale vypada to, ze uz je celkem zabehla ted. (Pozn.
13.11.2006 akorat obsluha by mohla trosku pridat, jakmile je zde plno, panuje zde mensi
chaos a vychytat ty podmíráčky) jinak vse v poradku)

Zoidberg [27. listopad 2006 | 11:59]

Dobra hospoda. Pivko vynikajici. Kdyz venku prsi, tak maji rychle schody az k baru. Autor
obrazu musel urcite malovat i nejaky "V Podlesi ".

tooth [8. listopad 2006 | 08:35]

Vřele doporučuji všem, kteří nejdou na pivo proto, aby se zlískali. Tanková dvanáctka chutná
jediněčně, k tomu dobrá kuchyně a skvělá obsluha. 

steve-o [9. září 2006 | 17:34]

Doporučuju zkusit místní specialitu - trojbarevné (trojvrstvé) pivo Magic special.
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