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Dolce Vita Restaurant

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

Telefon: +420-377-236-103 (do 20-26kč/pivo)

http://www.dolcevitarestaurant.cz/

Ofic.popis.: Restaurace nabízí mezinárodní kuchyni se specializací na italská jídla. Možnost
pořádání firemních oslav, rautů, promocí, svateb a rodinných oslav.

Prostorná pizzerie v těsné blízkosti náměstí. V létě je k dispozici zahrádka ve dvorku.

Otvírací doba:

Pondělí - Středa: 10:00 - 22:00 
Čtvrtek - Pátek:  10:00 - 24:00 
Sobota - Neděle:  10:00 - 22:00 
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - internet/Wi-Fi - ticket Restaurant - gastroPASS -
Cheque Dejeuner. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

black_fish [3. květen 2014 | 17:47]

Annette [4. květen 2013 | 00:03]

Nevím, co si o této restauraci myslet. Při pohledu do jídelního lístku mě trochu zarazil výběr z
cca 150 hlavních jídel. Dalo to opravdu zabrat, než jsme si vybrali. Nicméně, jak se říká, méně
je někdy více. Řekla bych, že jídlo je zde z toho důvodu spíše průměrné... Musím však říct, že
pizza mi zde chutná, zejména pro své tenké těsto, nicméně s přísadami se nijak nepředají.
Naopak těstoviny (s drcenými? = sušenými rajčaty a ricottou? - tři kávové lžičky na 300g
těstovin?! mě opravdu velice zklamaly. Na druhou stranu, kamarádka si velice pochutnala na
kuřecím steaku se sýrovou omáčkou. Možná, kdyby obě naše jídla nebyla studená, bylo by to
o něco lepší.

Superbaloo [17. únor 2013 | 13:06]

Po pár letech jsem opět zavítal do této restaurace a byl jsem bohužel dost nemile překvapen..!
Večerem nás provázela chaotická a neprofesionální obsluha, jídlo nikomu nechutnalo a
většina z nás ani nedojedla.. Ja osobně měl nedopečenou pizzu, absolutně bez chuti,
vytvořenou z nejlevnějších surovin.. Po zaplacení jsme nikdo z nás nedostal účtenku, to už jen
tak pro dokreslení situace.. Oproti tomu všemu se v restauraci dobře sedělo a ani tam nebylo
zakouřeno....
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stacy [9. únor 2013 | 15:12]

Dobrá restaurace, vstřícná obsluha, chutné jídlo..

toms [13. srpen 2012 | 12:24]

KATASTROFA!!! Nejhorší jídlo, po kterém jsem měl celý večer zažívací problémy. Absolvoval
jsem asi 4 návštěvy, nikdy nebylo jídlo moc dobré ( Makro bramborové noky atd..), ale
poslední návštěva a oběd směs Dolce Vita hrůza! Toto jídlo bezvadně reprezentuje restauraci
- osmažené - připálené smradlavé maso s omáčkou ve stylu , polít olejem z pánve! Humus.
Prostředí by bylo hezké, kdyby si majitelé odpustili zaprášené komunistické umělé květiny a
vyměnili ubrusy. Takže nikdy více a nedoporučuji!

hans [18. leden 2012 | 19:57]

Krásná restaurace v Plzni, neberu jí jako pizzerii, chodíme sem na grilovaná masa, steaky,
masové směsi apod. Naposledy jsme byli ochotně a bez problémů obsĺouženi i přes návštěvu
v pozdních otevíracích hodinách. Doporučuji.

Kex [30. říjen 2011 | 13:59]

Dle mého názoru nejlepší pizzerie v Plzni co se týče kvality pizzy. Za přijatelné ceny nabízí
skutečně chutnou pizzu se vším, jak má být. Také klasické prověřovací polévky Zuppa di
Pomodoro a brokolicový krém zde vaří výborně, a to podle mé zkušenosti vždy koresponduje s
kvalitou pizzy. Pití je mírně dražší (hlavně nealko), ale dá se to. Bohužel se ale poslední dobou
začala v Dolce Vitě dramaticky zhoršovat obsluha. Nejenže neumí servírovat, neví, z které
strany se přistupuje k hostu, talíře s jídlem podávají přes hlavy hostů, ale naposledy si nás
dokonce více než půl hodiny nikdo nevšímal (byť byl lokál poloprázdný), takže jsme byli nuceni
(znechuceni a rozčarováni) odejít jinam.

rockym [23. říjen 2011 | 22:07]

jedna z nejlepších a nejchutnějších pizz v Plzni. To samé můžu říci i o latté i Lambruscu
bianco. Navíc velice vkusně zařízené ambiente s milou a rychlou obsluhou. Takže pokud
váháte kam vyrazit na dobrou pizzu či na romantický večer s drahou polovičkou, dolce vita je
jasná volba.. u mě plných 5 hvězd :)

brkan [22. září 2011 | 13:11]

Nejlepší pizza v Plzni a i jinde jsem lepší nejedl a teď už si jinde ani pizzu nedávám. Obsluha
maká. Akorát mi trošku vždycky překvapí wc. Na to, že restaurace působí docela příjemě, tak
záchody tomu opravdu neodpovídají, sice voní ale, ty pavučiny:-(

vp [4. červenec 2011 | 14:06]

Objednal jsem si pizzu Hawai. Sugo bylo strašně kyselé a kromě té kyselosti žádnou jinou
chuť nemělo, ani po rajčatech. Na tom sýr, ten také bez chuti. Sugo i sýt leželi na korpusu,
který byl vespod spálený a nad tím zas hnusně rozbřindaný těsto. Když se servírka zeptala,
jestli mi chutnalo, když viděla, že jsem 4/5 pizzy nechal, a já jí řekl, že ne a popsal jí, co přesně
mi na té pizze nechutnalo, jenom se uraženě šklebila a řekla, že tak to dělají každej den a
ještě nikdo nic neříkal. Neperlivou vodu přinesla už otevřenou, nejsem nějaký minerálkový
gourmet, ale chutnala jako právě natočení z kohoutku a lavírovala někde mezi teplá/studená.
Takže nedoporučuju.

Adleita [4. červenec 2011 | 13:51]
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Tato pizzerie má potenciál, jednak krásným interiérem (který je ovšem poněkud poničem často
ne úplně vkusnými doplňky)a polohou v centru města se zahrádkou. Bohužel jsem zde dvakrát
jedla a moje představa o italské kuchyni je trošku jiná. Je třeba zvláštní, že jako polední menu
je zde nabízen smažený sýr apod. Je to trochu zklamání.

swell [20. červen 2011 | 13:03]

Moc milý podnik s dobrou atmosférou, příjemnou obsluhou a kvalitními pokrmy..

blb [7. červen 2011 | 19:04]

Na muj vkus nevkusne - preplacane zarizena restaurace, obsluha nikterak mila-unudena, pizza
ujde, ale testoviny a noky jak uz tu nekdo psal jsou vyborne. Vyber vin velmi pekny a chutove
stoji za zminku, ovsem pivo si tu nedavejte... tak jako v podobnych radoby nobl restauracich
pravidlo zni (kde neni vytoc jako prave zde je pivo hnusne, stoji v trubkach proste hnus, tam
kde je vytoc jako  v obyc. nonstopu tak i na gambaci si pochutnete kdyz mate sakra zizen)

dudu1232 [8. říjen 2010 | 22:54]

JájaCZ - milá JájaCZ je bývalý zaměstnanec. Pokud se v Dolce okrádali zákazníci, odpovodílo
by to pstylu právě tohoto pána. Ostatní nesmysly (sklo v kávě???) jsou jen snahou pošpinit
zaběhnutý podnik. Každý, kdo v Dolce byl ví, že jde o příjemný podnik s milou a profesionální
obsluhou. Jídlo je dobré, za sebe doporučuji steak, palačinku a kávičku. V centru je to jeden z
mých oblíbených podniků, navštěvu jej více jak 5 let a zatím vše bez potíží

498 [4. říjen 2010 | 20:43]

Skoda, ze si zhrzenej zamestnanec musi vymejslet takove blbosti. Bohuzel s lidskou blbosti a
demenci se tezko pracuje ze???? :-)

Mary [13. září 2010 | 12:49]

Výborné jídlo a milá obsluha.

JájaCZ [28. srpen 2010 | 18:47]

Chtěla bych všechny před touto restaurací varovat. Sice mají velice šikovného kuchaře, ale
jednak jsem našla ve své ledové kávě sklo, druhak dámská část obsluhy je velice arogantní a
nepříjemná a za třetí se tam šidí zákazníci!!! Takže kdo si chce pochutnat, ale být zklamán...
jděte tam.

teees [27. září 2009 | 18:11]

nejlepší restaurace v plzni mohu všem doporučit nechal sem v ní kus sveho srdce važně je to
tam nejvíc lidi a jidlo pecička a ceny fakt v pohodě

Blueflanker [1. červen 2009 | 22:17]

Dobre jidlo i prostory, obsluha na me pusobila dobre, ceny spise levnejsi a jidlo velice dobre.
Doporucuji k obedu ci normalni veceri. Ovsem interier uz by mozna chtel trosku predelat.
Dobra volba, pokud jste blizko namesti a chcete za rozumny peniz dobre jidlo. A zahradka je
moc fajn:)

iivannka [3. květen 2009 | 19:26]

Pizza byla moc dobrá, seděli jsme venku na dvorku a pokaždé tam byl hodně nepříjemný
průvan. Ale milá obsluha.
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gary [22. duben 2009 | 22:14]

V této restauraci jsem byl pouze jednou a byl jsem překvapen, že nedaleko náměstí se
nachází takto velká pizzerie v italském duchu. S jídlem a prostředím jsem byl vcelku spokojen.

fairysek [18. září 2008 | 21:31]

jídlo vynikající, obsluha většinou milá, ceny nic moc a největší mínus je, že uvnitř je
nepříjemné světlo

Vladimír [3. květen 2008 | 20:11]

poměrně nevkusně zařízený podnik s podprůměrnými pizzami, ovšem naprosto skvělými
těstovinami a vynikajícími noky.

Johnny [1. květen 2008 | 19:54]

Dobrá poloha této pizzerie způsobuje, že jsem zde možná až moc často i vzhledem k faktu, že
moje chuťové pohárky znají i lepší pizzi. Ty odtud mi přijdou trochu mdlé. Na těstoviny si však
nemůžu stěžovat. V létě je výborné posedět u jídla nebo jenom piva na příjemně chladivém
dvorku. Vnitřek pizzerie je na můj vkus trochu přeplácaný.

Matci [30. říjen 2007 | 19:53]

Dnes jsem se zde byla poprvé a musim říct,že vynikající. Ochutnala jsem těstoviny a stály za
to. Ceny jsou akorát, prostředí příjemné a obsluha milá a pozorná...

Votep [15. září 2007 | 11:43]

Příjemná pizzerie, hlavně v létě na terase. Trošku dražší pití, ale jídlo v pohodě, jak cenově tak
chuťově. Obsluha většinou funguje tak jak má.

Vohry [5. duben 2007 | 13:58]

Vcelku luxusní prostředí a ceny jakž takž jdou... Pizza dobrá:) I když obsluha je někdy celkem
nepříjemná..
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