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Pizzerie Martinská

Adresa: Martinská Kategorie: na pizzu
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-377-320-458 (od 26kč/pivo)

http://www.martinska.eu

[wifi]Pizzerie v centru města prošla před prázdninami 2006 celkovou rekonstrukcí (fotky
pocházejí z období před rekonstrukcí, než seženu aktuální.:) Kromě pizz vaří těstoviny, saláty,
kuřecí pochoutky, výbornou zmrzlinu a palačinky. Rozvoz kompletního sortimentu, objednávky
telefonicky nebo on-line.

Otvírací doba:

Pondělí - Čtvrtek: 9:00 - 23:00
Pátek a Sobota: 9:00 - 1:00 
Neděle: 12:00 - 23:00

Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - internet/Wi-Fi - rybí kuchyně - vegetariánská
kuchyně - rozvoz jídel. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

monika.z [10. duben 2015 | 21:22]

zklamání a vztek ! šly jsme s kamarádkou na oběd, objednaly si polévku a hlavní jídlo, polévku
nám donesli kejslou. K hlavnímu jsem měla lasagne - posypané 30 eidamem ! :-/ o 3 týdny
později jsme jim opět daly šanci. Objednala jsem si ceasar salát (do kterého patří římský
salát), bohužel mi na stůl donesli ceasar salát, ale s pekingským zelím. :-/// a to ještě druhý
číšník prohlásil, že to vlastně nepozná jestli je to zelí nebo salát !

Assshack [26. květen 2013 | 18:40]

Eda [2. květen 2013 | 14:07]

Pizza je zde jedna ze 2 nejlepších v Plzni. Osobně mám rád spíše sťavnatou pizzu a tenké
těsto než sušší a Italštější :-) Jinak mě trochu zklamal nový jídelní lístek, dost ho redukovali.
Ale i tak to je jeden z mála podniků v Plzni kam bych se někoho nestyděl pozvat.

Majký [5. duben 2013 | 18:52]

Podle mě pizza průměr... :)
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Sebi [1. duben 2013 | 16:46]

Nedávno jsem zavítal do této restaurace s přítelkyní a byl jsem velmi zklamán. Interiér
restaurace vypadal velice hezky, ale kuchyně mě absolutně nepřesvědčila. Jídelní lístek s
vyfocenými jídly byl k smíchu. Chvilku jsem myslel, že jsem v čínské restauraci. Objednal jsem
si lasagne a byla to chyba. Uvnitř ztrácející se mleté maso ve dvou plátcích šunky a
žampiónech (kde se tam vzaly?), po bešamelu ani stopy, to vše samozřejmě zapečené 30
eidamem. Přítelkyně pizza taky žádný šlágr, v podstatě na ní měla to samé já v lasagních..
Obsluha celkem ušla, ikdyž taky vypadali, že je to tam moc nebaví. Ani se nedivim jestli už tam
jedli..

rasputin [29. prosinec 2012 | 16:34]

Podle mého nejlepší pizzerie v Plzni. Pizza zde chutná opravdu jak na pobřeží Jadranu a k
tomu Chorvatské domácí víno Malvazija opravdu špička a na závěr Chorvatská káva Franch ,
už jenom to moře a připadáte si jak někde na Istrii . U mne má tento podnik 5 *.

a0b9 [28. prosinec 2012 | 22:07]

fajn podnik - dáváme si zde pouze pizzu a ta je výborná. Kafe, víno, pivo také, obsluha super,
hudba také... jedna z nejlepších pizzerek.

Marek91 [12. prosinec 2010 | 19:02]

Asi před 10-ti lety jsem do tohoto podniku chodil na pizzu. Teď bych tam už opravdu nezavítal.
Jako hrát si na něco super a pak přinést na stůl b. kaši z pytlíku ještě snad z toho nejlevnějšího
co je, mě opravdu dostávalo do kolen. Arogantní obsluha. Odešel jsem po chvilkové výměně
názorů s obsluhou bez placení.

jitty [5. září 2010 | 15:24]

po včerejším večeru, jsem se rozhodla tento podnik nenavštívit. ve 23. 30 mi nechtěla obsluha
udělat kávu, že už má umytý kávovar, tak jsem si objednala něco jiného. ve 24. 00 mi donesla
obsluha učet, že už tady nikdo není, tak zavře dřív. pracovní doba jim nic neříká(sobota
otevřeno do 1. 00) pracuji také ve službách a takový přístup by jsem si nikdy nedovolila.

teees [27. září 2009 | 18:16]

tam jo tam je to v pohode moc doporučuji

oooo [1. červenec 2009 | 12:40]

Pekna pizzerka blizko centra a presto si muzete sednout ven v relativne klidnem prostredi.
Pizza vyborna, ostatni jidlo uz ale radsi nezkousejte. Obsluha je laksni, moc si vas nevsimaji a
na vsechno se ceka docela dlouho. Kdyz uz je nekdo u vas, prilis nerozumi, ale snazi se
pochopit i vyhovet vasemu prani. Co se cen tyce tak pizza je ok, ale vsechno ostatni je lehce
nadhodnocne.

Kiss [23. duben 2009 | 15:32]

Kvalitní a tradiční pizzerie s příjemným prostředím, ve středu jsou zde večery s klavírem, pizza
je delikatesní, rychlá a velká, na rozvoz však mnohem horší. Prostředí interiéru je moderní,
obsluha velmi ochotná, akorát příliš nerozumí česky.

gary [22. duben 2009 | 22:09]
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Velký podnik, skoro vždy se najde nějaké místečko, případně venku, kousek od centra,
příjemné venkovní, řekl bych, že i vnitřní prostředí. Čekací doba tak akorát, na jídle a zvláště
pizze si vždy pochutnám. Obsluha je na úrovni a snaží se vyhovět.

taranee [14. listopad 2008 | 17:02]

Pizza ujde, prostředí mi přijde moc nóbl, málo útulné.

Colucci [30. červenec 2008 | 16:15]

Pizza velmi dobrá a zmrzlina též vynikajíci, prostě kuchyně OK a ceny nejsou nejhorší, ale co
je nejhorší je ta obsluha, která nefunguje, zapomíná, nosí uplně jiné věci, jen kvuli té obsluze
dávám 3 hvězdičky.

Filer [9. červen 2008 | 23:05]

No pizzu špatnou nemají. Co mě ovšem rozladilo byl internetový objednávkový systém na
rozvoz, který je sice na stránkách funkční, ovšem po telefonu mi bylo oznámeno, že touto
cestou objednávat nelze...

Alligator [31. březen 2008 | 18:40]

Prostředí na úrovni, pizza velmi dobrá. A teď na stinná stránka. Obsluha vázne, zapomíná a
občas je i arogantní.

jus [12. březen 2008 | 10:51]

Prostředí mi přijde na úrovni, kvalita kuchyně je dobrá, pravé italské speciality.. ale Prazdroj za
40,- to je nehoráznost

Vohry [22. leden 2008 | 09:38]

Pizza je tu dobrá, akorát obsluha někdy vázne... Ale v letě rozhodnu doporučuji zmrzlinu co
před pizzerií prodávají, fakt výborná:)

majkla [5. leden 2008 | 16:23]

Souhlasím, ta přestavba se nepovedla, předtím to bylo velmi útulné i ta obsluha byla jiná,
naposled (tak 2 měsíce) jsem čekala na vrchního kvůli placení tak 25 min., přišel až , když
viděl ,že se chystám k odchodu. Jinak nabídka jídel , zůstal standard.

Chico [23. listopad 2007 | 19:06]

Dříve když byla ještě ve starém kabátku jsem do ní rád chodil a moc se mi líbila, ale po
přestavbě z toho je moderna, která mi vůbec nesedí. Velký okna budí pocit výlohy a celkové
prostředí není útulné. Myslím že se přestavba nepovedla. Jinak vaří dobře, obsluha bývá
příjemná a občas zahraje i klavírista. V okénku do ulice se prodává nejlepší zmrzlina v Plzni a
přes zimu gyros.

Johnny [1. listopad 2007 | 12:18]

Stylový, světlý a prosluněný interiér. Příjemná obsluha a exkluzivní zmrzlina. Pizza je dobrá,
ale přestože mi vyšší ceny nevadí, je pravda, že vím o několika jiných pizzeriích, kde dělají za
menší peníz ještě lepší slané placky.

Matci [31. říjen 2007 | 15:22]

Dovolím si tvrdit,že zde mají nejlepší zmrzlinu v Plzni. Cena je sice vyšší, ale ta zmrzka stojí za
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to! A to se všude říct nedá. Pizza celkem dobrá, prostředí příjemné...

Milka [24. červenec 2007 | 11:49]

Opravdu výborné jídlo, nejen pizza. Prostředí trochu nudné, ale vkusné a hlavně opravdu čisté.

viliam [9. červenec 2007 | 02:04]

na romu chutí nemají, ale dohání to stylovým interiérem.. jídlo vynikající a ceny nejsou nijak
závratné.

majklí [27. červen 2007 | 20:04]

super podnik.. a ceny nejsou tak příšerný. akorát na co si dávejte pozor ....dneska fenomenální
pizza a dal jsem si k tomu pivčo a to bylo katastrofální k tomu cena 35 kč.Takže pivečko tam
už nee

Stinin [26. červen 2007 | 00:26]

Pokud máte v kapse zrovna hodně peněz a nevíte, jak je utratit, tak zajděte sem. Pizza dobrá,
zmrzka ještě lepší....

gambrmen [12. květen 2007 | 16:00]

zmrzlina nejlepsi v Plzni, a vzhledem k tomu ze ty kopecky jsou fakt solidni, neni ani tak draha
jak se na prvni pohled muze zdat. 

Vasek [11. květen 2007 | 14:45]

Dost drahá - dejte si zmrzku(také drahou, ale vynikajicí) a děte jinam :-)

miica [24. duben 2007 | 14:27]

jen si od tamtud nic neobjednavejte.. ja se pizzy nedockal.. a akorat se nas*al

pavliCZECH [7. prosinec 2006 | 10:00]

Na muj vkus poměrně drahá...

L@D@ [8. září 2006 | 15:53]

Rekl bych, ze zde maji nejlepsi pizzu v Plzni, ale kazdymu chutna neco jinyho, tak to nejde tak
hodnotit.
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