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Pizza Bar

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

Telefon: +420-377-330-888 (do 20-26kč/pivo)

http://www.pizzabarplzen.cz

Pizzerie v ulici Bedřicha Smetany v blízkosti Branky a náměstí Republiky nabízí posezení na
zastřešené zimní terase. Celkem velký výběr pizz (rozvoz v Plzni zdarma).

Otvírací doba:

Pondělí - Sobota: 11 - 22
Neděle:           12 - 22

Jsou zde dostupné tyto extras: gastroPASS - Cheque Dejeuner - rozvoz jídel. V podniku se
točí Gambrinus 10°.

Komentáře

Kiss [22. květen 2009 | 11:39]

Přestože tato pizzerie funguje pouze v sezóně, vždycky mne příjemně překvapí nějakou novou
pizzou za ještě překvapivější cenu. Obsluha je naprosto pohodová a skoro vůbec nečekáte.
Jinak pizza kterou rozváží je snad ještě lepší, než kterou si dáte uvnitř.

Danec [22. prosinec 2008 | 11:51]

burnfly [13. listopad 2008 | 14:29]

chutove asi nejlepsi pizza, jaka se da v Plzni objednat

Kolemjdouci [14. červenec 2008 | 00:11]

Zatim kazda pizza, kterou jsem si tady dal, mela mnohem vic prisad, nez byva obvykle. Navic
vsechny pizzy jsou o zhruba 20-30 korun levnejsi nez u konkurence. Obsluha OK, rychlost OK,
prostredi prijemne. Takze clovek, ktery radsi chodi jinam, je bud na hlavu padly, nebo pizza bar
nezna.

zavazal [14. březen 2008 | 09:18]

Velice dobrá pizza, hlavně Farmář. Snad jen ta dívčí obsluha by jse mohla letos zlepšit. Jinak
vřele doporučuji!
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vata [10. březen 2008 | 09:38]

Za chvilku tu máme opět jaro a Pizza bar otevírá opět svoji útulnou zahrádku, tak neváhejte a
běžte tam hodit očko-bude se Vám tam líbit. Pizza je super. Na léto připravujeme
prodlouženou pracovní dobu Pá-So do 24hod.A nyní i nové stránky:
WWW.PIZZABARPLZEN.CZ

Gondola [31. leden 2008 | 10:36]

Nejlepší pizza v Plzni !

nasa [18. prosinec 2006 | 14:57]

tezko hodnotit - vicemene je to pizzerie zamerena na rozvoz, cili prostredi je takove, jak to
rict... improvizovane, ale postacujici a relativne utulne pizzy jsou v poradku asi vsechny (moje
oblibena je tuzex)
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