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Restaurace Morrison

Adresa: Thámova Kategorie: na jídlo
Plzeň - Jižní Předměstí II. cenová kategorie

Telefon: +420-773-085-082 (do 20-26kč/pivo)

http://www.snoblswebnode.cz

S novými majiteli v čele, novou obsluhou i kuchyní, pro Vás začala restaurace Morrison
připravovat rozmanitou nabídku salátů, bohatý výběr nejen z Ceske kuchyne. V letních
měsících můžete posedět v příjemné venkovní zahrádce, kde úplně zapomenete, že jste ve
městě. 
Restaurace se nachází v blízkosti Chodského náměstí v objektu Hotelu Morrison. Restaurace
je přístupná pro všechnu veřejnost. Je zde velký výběr jídel, nápojů, alkoholu, coctailů a kávy
za opravdu skvělé ceny. Ve všední dny jsou připravovány výhodná polední menu.Tesime se
na Vasi navstevu.Rezervace na Tel.773085082
Otvírací doba:
PO-PÁ: 10.30-23.00
SO-NE; 11.00-23.00

Jsou zde dostupné tyto extras: kulturní akce - letní zahrada - internet/Wi-Fi - ticket Restaurant -
gastroPASS - platební karty - Cheque Dejeuner - ubytování - nekuřácký prostor. V podniku se
točí Budějovický Budvar 12° - Budějovický Budvar 10° - Budvar Tmavý 12°.

Komentáře

KAB [3. září 2011 | 19:05]

Zde jsem byl před cca třemi roky, ani jsem to sem nepsal, bylo to takové rozpačité a protože to
bylo jen jednou, nechtěl jsem to paušalizovat (jídelák bez cen, po reklamaci ceny dost divné,
přístup takový ne příliš \"zákaznický\").  Dnes, po zjištění, že jsou zde jiní provozovatelé, jsem
zkusil zde strávit sobotní odpoledne. Budvar 10 nebyl, jen 12 (netroufl jsem si, mám na večer
ještě jiné plány), ale i když to není v ceníku, byla zde nabídka G11 Excelent - ten můžu, takže
OK.  Obsluha od začátku až do konce super, rozhodně nehrozí nezájem - ale byl jsem zde
bohužel úplně sám, s ohledem na dále uvedené škoda, doufám že se to změní a restaurace se
zaplní více.  Po přečtení novin a vypití cca 5ti piv jsem si dal jídlo - panenku s hříbkovým ragů
a opečenými brambory (měl jsem vybráno předem, ale jsou tam další zajímavá jídla) - jídlo
naprosto vynikající (zcela srovnatelné s podobným jídlem v Simsalabim a to je super pochvala,
i když rozpečená bageta je rozpečená bageta).  Určitě sem zajdu znovu, první návštěva byla
vynikající a rád bych si ověřil, že to je standard. Určitě mám z dnešního odpoledne dobrý pocit.

Kiss [6. červen 2009 | 19:27]

Výborná restaurace, která se zaměřuje převážně na mezinárodní speciality a vaří vždy podle
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sezóny, což je v Plzni asi ojedinělé. Zde se vyplatí si připravit větší obnos pěnez, ale zaplatíte
si za obrovskou kvalitu a odbornost.

gambrmen [30. březen 2008 | 01:41]

Tak tady uz tocili Bernard, Gambrinus, Staropramen a ted aktualne toci Budvar. A to za
skutecne slusnou cenu, vyborna 12° prijde na 21,- Jinak jsou to pekne sklepni prostory, v dobe
me navstevy (patek vecer), i dosti prazdne. A hlavne ve vetsine podniku se nekouri, to je velke
plus (kourit se muze asi jen v mistnosti s barem).
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