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Pizzerie Solní

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

Telefon: +420-377-237-965 (do 20-26kč/pivo)

Pizzerie nabízí široký výběr pizzy (Normálních i
smetanových), těstovinová a rýžová jídla, saláty,
moučníky, minutkovou kuchyni. Celoroční posezení ve
dvorku.

Otevírací doba:

Pondělí až pátek: 10:00 - 22:00 
Sobota : 11:30 - 23:00 
Neděle : 11:30 - 22:00

Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - ticket
Restaurant - gastroPASS - Cheque Dejeuner. V podniku
se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Tree [8. leden 2013 | 18:40]

Prostředí pizzerie radši nekomentuji, WC- horor, fleky na ubruse, nechutné rozhovory
kamarádů servírky mi zkazily chut(pokud to bylo vůbec ještě možné). Chodila jsem sem před
pár lety, ale nyní už sem nevkročím. Margharita z langošového těsta s eidamem, díky. Když si
objednám pizzu, chci pizzu ne kynutou placku.

Kaciis [5. květen 2012 | 16:21]

Na jídle jsme byli dva. Oba jsme si objednali pizzu. Jeden z nás dostal dobrou pizzu (pěkně
dochucenou opečenou, téměř horkou). Za to ten druhý dostal nedopečenou studenou pizzu
bez chuti. Lambrusco bez bublinek. Obsluha vyloženě otrávená. A nekomentuji to, že špenát
na pizze nebyl listový (i když to je častý jev v českých pizzeriích).

majjdulka [5. duben 2012 | 15:26]

ani párem volů mi sem nikdo nedostane! něco tak odporného, jako je jejich pizza jsem hodně
dlouhou dobu nejedla, obsluha pomalá, neochotná, objednali jsme si 2 pizzy, nejdříve dostali
první a asi až po 10ti minutách druhou, takže jsme si pak navzájem koukali do pusy, jak jeden
už jí a pak jak ten druhý dojídá... chuťově blé, čekala bych alespoň nějaké koření (oregano) a
ne to, že si pizzu budu muset posolit a popepřit, aby se dala jíst :D takže stačilo a netoužím si
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to zopáknout...

jeni [4. duben 2012 | 07:33]

Šílené.... Pizza katastrofální, to se nedá ani se slovem pizza srovnat, prostředí nic moc.
Obsluha spíše podprůměrná. Nikdy více.

ain [28. září 2011 | 10:22]

Pizza bohužel (jediná čerstvá zelenina na vegetariánské pizze byla cibule, vše ostatní
mražené až to praští), jídlo je na tom obdobně (např. jejich zapečené brambory s lilkem bych
se styděl vůbec prodávat). Obsluha kapitola sama pro sebe - při přijímání objednávky kouká z
okna a do stropu, místo \"prosím\" nějaké \"hm\" atd. Maximálně čeká na dýško. Ubrousky v
kvalitě nedosahující kvality ani nejhoršího toaletního papíru. Na nedělní oběd nešlo zajít do
nekuřácké části, přes oběd jsou všude popelníky a všudypřítomný smrad z cigaret.

Arnošt [18. duben 2011 | 09:17]

Dobrý den, dne 13. 4. 2011 jsme s přítelkyní navštívili kuřáckou část této pizzerie. Po příchodu
jsme opět narazili na paní servírku, která byla posedávala u stolu a byla opět obklopena svými
kamarády a sklenkou vína! Jelikož navštěvuji tuto pizzerii často zaráži mne, že majitelka s
touto servírkou už dávno nevyrazila dveře! Asi nevědí, že takový člověk jim odhání klientelu!

elvyk [6. duben 2011 | 14:15]

Dne 5. 4. 2011 jsem si návštěvu v nekuřáckém dvorečku užila, kuchyně byla skvělá a na jídlo
jsme dlouho nečekali, obsluha byla velmi příjemná a ochotná poradit s výběrem jídla. Těším se
na další návštěvu s přátely, kupónky na pizzu byl skvělý nápad s kamarádkou zajdem příští
týden na pizzu. Přeji spoustu spokojených hostů :-))

leonaXYT [15. leden 2011 | 13:54]

Do téhle pizzerie jsem chodívala několikrát do měsíce, bydlela jsem co by kamenem dohodil, a
vždycky ji každému doporučovala se slovy \"skvělá pizza, skvělá obsluha, hezký prostředí\".
Ovšem vrátila jsem se po letech a změnilo se VŠE. Po poslední návštěvě, kdy jsme na pizzu
čekali 70MINUT (prý \"cosi\" došlo) a pak dostali ošizenou placku s totálně černým okrajem
kolem dokola - nikdy víc. Obsluha se taky nepřetrhla a stoly se asi utírají až když je na nich
orpavdu \"nastláno\". Až je mi z toho smutno, protože to býval podnik na úrovni :-(

gary [22. duben 2009 | 22:02]

Pěkně schovaná pizzerie, dřív slavná, teď už dík konkurenci moc ne. Malý prostor okolo stolů,
ale pizza, kdo má rád tlustší, bych řekl, že není špatná. Obsluha jak kdy?

Špit [21. říjen 2008 | 16:38]

nEJLEPŠÍ pIZZA V pLZNI!!!!

Turbínka [8. duben 2008 | 19:47]

Tento podnik jsem měla s přítelem velmi ráda, ale časy se bohužel mění. Na stole
ledabylepoházené tácky pod pivo, reklamy na nápoje... Vedle pepřenky chybí slánka, a když si
objednáte špagety donesou vám jen vidličku a nůž, o lžíci musíte prosit pomalou a
nepříjemnou obsluhu. Rozhodně si nedávejte plody moře, protože kuchař fázi vaření nejspíš
úplně vynechal či velmi zkrátil a celé jídlo tak zapáchalo (rozhodně ne příjemnou vůní moře).
Je mi líto, měla jsem \"Solní\" opravdu ráda, ale tohle byla opravdu má poslední návštěva.
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Y [20. březen 2008 | 11:09]

Pizza je tu sedivy prumer, jinak testoviny ujdou. Ceny jsou celkem lidove, coz u podniku v
blizkosti centra nebyva pravidlem. Obsluha vlidna a rychla. Pivo prumer.

dusevniinvalida [16. leden 2008 | 00:09]

Pizza mi nejede, takze nevim. Na spagetky jsem chodim. Jsou dobre, vazne dobre. Pochlastat
ale pujdu urcite jinam, pro me je to tip podniku zn. \"najist se a vypadnout\".

Matci [29. říjen 2007 | 15:08]

Já osobně jsem si na pizze nepochutnala. Preferuji tenoučké těsto, ale tady se mi dostalo ve
formě \"buchty\"... takže nic moc...

nathan [24. září 2007 | 22:51]

Krasně zařízena restaurace. Mila obsluha dobre jídlo, pití. co víc sy prřát. 

pevajs [8. červen 2007 | 10:37]

Dřív jsem považovala tutu pizzerku za jednu z nejlepších v Plzni, ale poté, co v těstovinách
bylo smradlavé (snad zkažené) maso, názor jsem změnila. Nedávná návštěva nedopadla
jinak. Tenhle podnik podle mě ztácí na kvalitě.

Vasek [11. květen 2007 | 14:44]

Velice příjemné prostředí a skvělá PIZZA - podle mne jedna z těch lepších picérek :-)

Shotice [7. duben 2007 | 13:48]

výborná nejen pizza ale i obsluha, a ty stolky stoji fakt za prd.. prospělo by jim zvetseni lokálu..
nejen tech stolů páč podle mě je solní nejznámější pizzerkou.

nasa [30. leden 2007 | 21:54]

Rekl bych ze je to takova stalice mezi plzenskejma pizzerkama, sice take nejsem uplne
priznivce (jak pise kolega nize) americkeho typu pizzy :-)), ale presto jsem si to na pizze
pokazde pochutnal skoda je toho mista u stolku, na obchodni schuzky s nejakejma
pisemnostma to moc neni :-)) testoviny asi zajdu ochutnat

wee [13. leden 2007 | 16:00]

Dřív jsem sem chodila na pizzu často a byla jsem hodně spokojená.. Ale pak stačil jeden
zážitek, kdy nám přinesli pizzu studenou s oschlým sýrem a moje mínění o této pizzerii hodně
kleslo..

pavliCZECH [7. prosinec 2006 | 10:03]

Jedna z mála pizzerií, kde dělají "americkou" pizzu. Tzn. tlustší těsto. Osobně dávám přednost
klasice "italské", ale proti gustu žádný dišputát, dříve jsem tam chodil poměrně často, ale to
byla jedna z mála v Plzni...

Klárka [12. listopad 2006 | 10:19]

Tak právě sem já chodím kvůli těm "buchtovitým" pizzám. Ty normální mi jaksi moc nechutnají,
ale tyhle jsou vynikající!
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Hadu [8. listopad 2006 | 13:52]

Mně tu vadí trochu malé stolečky. Pizza je opravdu taková buchtovitá, i když bohatě obložená.
Ale já sem spíše chodím na těstoviny a těm nemohu nic vytknout.

Petricek [10. říjen 2006 | 13:02]

Celkem hezka pizzerie v blizkosti namesti. 

L@D@ [8. září 2006 | 15:56]

Pokud si potrpite na tzv. pizze 'la buchta, je tohle to tim pravym mistem kam byste meli zajit.
Fajn posezeni, ceny dobre.

Johnny [31. srpen 2006 | 15:18]

Občas sem chodím na oběd - menší, docela levné pizzi se k němu akorát hodí. Navíc mohu
platit stravenkami. (Ale v jaké restauraci ne, že? :) Přesto znám místa, kde dělají pizzi lepší.
Ale jinak ok.
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