
www.czechpubs.cz
info@czechpubs.cz

Pizza No.38

Adresa: Americká Kategorie: na pizzu
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-722-327 (do 20kč/pivo)

Pizzerie je umístěna na frekventovaném místě těsně u
křižovatky ulic Americká a Prokopova. Interiér je vkusně
zařízen. V nabídce najdete kromě Italské kuchyně (pizzy,
těstoviny, saláty, mořské plody) také Gyros, různé druhy
vína a sýrů a točené pivo. V letních měsících je na
chodníku před restaurací přistavěna zahrádka.
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada. V podniku
se točí Gambrinus 10°.

Komentáře

Agila [3. prosinec 2007 | 19:31]

PODNIK ZRUŠEN ! BUDE ZDE SUBWAY Pizzerie docela dobrá tak jak říkám já hubené těsto.
Obsluha byla bez velikého zájmu k zákazníkovi. Udělat zahrádku na Americké třídě kde jezdí
V POSLEDNÍ DOBĚ JE ZAVŘENÁ A VYPADÁ 100ky aut je vražda! TO ŽE UŽ JI
NEOTEVŘOU > DOVOLENÁ > KRACH > KDO VÍ 

Matci [29. říjen 2007 | 15:07]

Pizerka na opravdu blbém místě... výhled na Americkou nestojí za nic a ta pizza v podstatě
taky ne... párkát jsem zde měla gyros a ten celkem ušel...

Matci [29. říjen 2007 | 15:07]

Pizerka na opravdu blbém místě... výhled na Americkou nestojí za nic a ta pizza v podstatě
taky ne... párkát jsem zde měla gyros a ten celkem ušel...

Mojma [12. duben 2007 | 19:40]

Interiér docela příjemný, jídlo a obsluha příšerný. Málo muziky za hodně peněz.

papyr [7. únor 2007 | 18:37]

Pizzerka s pěkným interiérem ale pro osoby kteří mají radši 60-70 léta! Byl jsem zde 3, Vždy
sem si řikal že příště to bude lepší OMYL! 15 minut než k vám přijde obsluha, dalších 30 než
přinese pití jednou mi dokonce pití zapoměla přinést a dostal sem ho až k pizze za 1 hod!
Pizza ušla ale ta doba než vám ji přinesou to je strašný, nedoporučuji
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nasa [21. prosinec 2006 | 14:03]

tak na tohle jsem nikdy nesbral dostatek odvahy :-))

letadlo [20. říjen 2006 | 21:23]

Připojuji se k ubohému hodnocení. Tento "podnik" zvenku vypadá jako jedna z těch děr, do
kterých se vyplatí nechodit. V nočních hodinách se kolem vstupu šrocují velmi "divní" lidé.
Takže si radši dejte Ďábla a utíkejte daleko odsud :)

pavliCZECH [14. říjen 2006 | 15:59]

Tato pizzeria se mi jeví jako zaplivané doupě, posezení na zahrádce asi nebude žádnej med,
když kolem jezdí auta po Americké třídě...

Stránka 2


