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Kategorie: hospoda
III. cenová kategorie
(do 20kč/pivo)

V Podlesí je přijemná hospůdka a restaurace v zadní
části Doubravky s dobrou kuchyní a milou obsluhou nedělní večeře v tomto podniku může být příjemným
zážitkem. V restauraci, stejně tak jako na velké venkovní
terase, jsou velké stoly pro posezení o více lidech.
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada. V podniku
se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj - Radegast
Birell - Master 13° - Master Tmavý 18° - Gambrinus
Excellent 11°.

Komentáře
matasik [27. květen 2014 | 15:45]
Hospoda asi s nejhoršim personálem, co jsem kdy zažil. Nikdy více!
have [25. srpen 2013 | 08:24]
Moc hezké místo. Na to, že jde o podnik v okrajové části, výborná kuchyně. Nedávno jsme
měli o víkendu výborný steak. Lepší než spousta \"moderních\" restaurací v centru.
Paveldoubravka [31. prosinec 2012 | 19:57]
Připojuji se stran postřehu k recenzi Matouše. Podlesí navštěvuji řadu let, nejsem žádný extra
štamgast. je nejblíže mému bydlišti, tedy po ruce. 30. 12. jsem se tam octl po dlouhé době
\"rezervačních blázinců\"v hospodě. I tak jsme obdrželi ke stolu přípis \"rezerve od 20. h\".
Před 20. h nás Tomík skásnul a další pivo že už nehrozí!? V půl deváté stále na rezervaci
nikdo nedorazil. Pivo už jsme nedostali, prý jsme měli stůl už v 8 vyklidit. Ale komu? když nikde
nikdo. Zkrátka trapárna. Nevím co se tam teď děje, nějaké výměny provozovatele či co, chápu
taky, že kolem svátků to maj na frekventované hospodě těžký, ale tohle je smutek. Lituju
každýho dyška co sem mu nechal. My ho prý \"vytrhnem\". No nic. Naštěstí je tu 2. směna
normálních lidí na svém místě, kteří tomu umí dát patřičnou úroveň. Tome, srovnej si to. Asi to
fakt není zaměstnání pro tebe..
Matous [31. prosinec 2012 | 09:15]
Po včerejší návštěvě jsem se opět přesvědčil že určití lidé když je jejich práce nebaví měli by
změnit povolání a neotravovat svojí neochotou, arogancí v jinak pekné hospůdce které tento
číšník jménem Tomáš kazí jméno. Do hospůdky jsme přišli v 15. 00 příjemě jsme pojedli popili
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v té době v prázdné hospůdce, v 18. 30 nám tento číšník aniž by nás před tím upozornil umístil
na stůl cedulku rezervé 20. 00 stim že máme cas (CAS NA CO) před osmou hodinou nám
čísník arogantně oznámil že už nám pivo nedá a máme uvolnit stul , hospůdka byla narvaná k
prasknutí . Doufám že nový majitelé této hospůdky kam jsme já i přátelé chodili léta si
nenechají kazit jméno a odrazovat hosty tímto zaměstnancem .
L@D@ [20. prosinec 2011 | 10:08]
Ideální místo přes oběd. Hotovky z české kuchyně + pár minutek. Kachna a guláš výborné,
polévky nic moc. Jinak top gastronomii zde opravdu nečekejte. Pivko dobré, obsluha
průměrná, prostředí standartní a ceny přijatelné. Lze doporučit.
jeppe [3. červen 2011 | 18:08]

hard [27. říjen 2010 | 08:46]
Na rychlý oběd je to tu v pohodě, pivko taky nemá problém. Kuchyně tradiční, řízek na 50
variant.
Andýsek [14. září 2010 | 19:48]
Na pivko a na oběd dobrá
Demanta [5. srpen 2010 | 15:22]
Příjemná hospoda, na oběd jsme nikdy dlouho nečekali, byl dobrý, ceny přijatelné.
rejpalka [3. červenec 2010 | 10:54]
Hospůdka, kam se rádi s partou vracíme. Jedna parta obsluhy super-(Roman, Tomáš)akorát
kuchař by mohl při vaření trochu přidat........ Druhá parta je bez komentáře!! Když jsou tam oni,
tak nikdy i kdyby to byla poslední hospoda!!! Pivko výborné, jídlo dobré i když by se dalo říct,že
záleží na náladě kuchaře.... Sečteno podtrženo-Doubravecká hospůdka kam určitě brzy opět
rádi zavítáme.
KickFace [24. červen 2010 | 12:43]
Šílenství ! Z hospůdky, která před rokem byla příjemná. Je nyní zaplivaný lokál nehrubšího
kalibru. Obsluha neskutečná bída, bída, bída. Jídlo studené, nedobré, v knedlíku jsem měla
vlas! Odporné, nikdy víc.
Kiss [3. říjen 2009 | 22:46]
Zde jsem byl již několikrát, vždycky s nějakým spíše pijanem a vcelku spokojenost, jídlo nelze
hodnotit podle klobásy, která nejde snad ani zkazit, ale personál určitě v pohodě, beer gut,
price taktéž.
senton [3. říjen 2009 | 18:21]
Hospůdka sice až na doubravce, ale zato fajn. Co se týče výběru piva-klasika, stejně tak
ostatní alkohol a jídla, vaří ale dobře. Čisto a uklizeno, akorát obsluha se opravdu nepřetrhne...
Pivnas [30. září 2009 | 14:31]
Klasická hospůdka na nějaký ten gáblík. Klasické české hotovky i minutky. Mě osobně tam
chutná vaří dobře. Pivko je taky fajn. Na Doubravce patří k tomu lepšímu.
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jonastas [4. březen 2009 | 17:23]
Ač nerad - musím souhlasit s hodnocením od \"JEPPE\" ! Porce se nám opravdu dramaticky
zmenšují..... asi ta krize :-) Personálu se ale musím zastat - nikdy jsem žádný problém neměl!
Ale pravda, už jsem toho v Podlesí vypil víc než oni vytočili, takže mám jisté výsady... :-)
jochy [28. únor 2009 | 14:43]
Skvělá volba v doubraveckých končinách plzeňských. Vynikající jídlo i pivo.. trošku nakouřeno,
ale s tím musíte v podobném podniku počítat.
Špit [21. říjen 2008 | 16:37]
dOUBRAVECKÁ kLASIKA
rafaela [14. červenec 2008 | 22:20]
Skvělá hospůdka, která má podle mě jen jednu vadu. Je daleko. Kdyby ji přestěhovali na
Slovany, bylo by to super. Pokaždé se tu perfektně sedí a jídlo je fajn. Interiér je prostě sranda.
Mooooc se mi tu líbí a už teď se těším na další návštěvu.
Jarda35 [7. červen 2008 | 21:40]
pivo super, obsluha super, interier super... prostě je to bééézva :-)
canas [19. duben 2008 | 16:42]
krasne prostredi a vyborne pivicko
Chico [6. prosinec 2007 | 18:45]
Skvěle vyzdobená hospůdka se spoustou zajímavých loutek a dokonalého supa a ta recese na
DaVinciho poslední večeři je taky dokonalá. Pivo a jídlo dobrý. S obsluhou sem žádný
problémy neměl, jejich rychlost se mi zdála v normě. Bohužel hospůdka je až na Doubravce a
tam se moc nedostanu.
Švejk [4. prosinec 2007 | 18:44]
Moc příjemná hospůdka se skvělou atmosférou a dobrými cenami. Škoda jen že to mám
trochu z ruky.
Jonáš [12. říjen 2007 | 11:12]
Výborná hospoda ! Moje nejoblíbenější! Velký výběr piva - včetně točeného nealkoholického
Birelu. Velmi pestrý jídelníček (sýr v sýru, Gyros, smažené sýrové copánky, dietní kuřecí
závitky v páře....) Zkrátka všechno co si můžeme přát! Přes den výborná hospůdka na jídlo,
večer skvělá na romantickou večeři, nebo posezení s kamrády! Přes léto vás přivítají na
zahrádce i s pejskem pro kterého mají připravené občerstvení! ! ! To se taky cení ! :-)
ibotek [13. srpen 2007 | 15:00]
Příjemné prostředí, dobré jídlo , dobré pivo.. co dodat? Jen ta obsluha by mohla být rychlejší ,
ale vem to čert.
SweetL [15. červenec 2007 | 20:02]
Výborný jídlo, příjemný prostředí, dobrý ceny za odpovídající porce.. Ucházející obsluha..
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Možná trošku pomalejší, ale jídlo to vyvážilo.. Doporučuji
mysmys [6. červen 2007 | 10:57]
Skvélé pivo a výborná kuchyně. A teď když už mají dvě zahrádky si sednete v létě vždy a
určitě se Vám nebude chtít jít domů!!!!
Lukastip [22. květen 2007 | 19:11]
Skvělé posezení, skvělé pivo... ideální pro povídání a vůbec, mam to hned za barákem :D
Vasek [11. květen 2007 | 14:07]
Příjemný posezení - výborně natočené pivo Do UŠÁKÚ
Shotice [14. leden 2007 | 14:06]
to je moje domácí hospa.. těžko hodnotit hlavně ze se líbí nekdy to jde jindy to nejde ale jídlo
je skvěly
nasa [18. prosinec 2006 | 14:46]
aaa, tak tady na zahradce mi moooc chutnalo - pivo i rarasci souhlasim s fikym, ze obsluha
mohla byt sviznejsi, ale jeste se to dalo
Farmy [19. září 2006 | 16:25]
Díky dobrým referencím jsme využili na sraz třídy po XX letech. Pivo z tanku super, kuchyně
výborná, obsluha příjemná, prostředí slušné ... prostě nezklamali. Pro cca. 30 osob vyhradili
prostor v zadní místnosti s možností volného uspořádání stolů.
Fiky [2. květen 2006 | 13:19]
Skvělá hospoda ze vším všudy, akorát mi přišlo, že by mohli trošku zrychlit při obsluhování.
Rychlost se neměnila ani s úbytkem lidí :-( .
ambiente [1. květen 2006 | 12:49]
O kvalitě zdejší kuchyně jsme se včera opět přesvědčil, něco ve smyslu oněch zmíněných
obscenací. Jinak, co se toho supa týče, tak není vycpanej, ale dřevěnej:) Doubravecká
restaurace, kde lze uspořádat i větší srazy. Příjemná obsluha, dobré pivo a výborná kuchyně.
Obzvláště doporučuji různé variace receptů z kuřecích přírodních prsíček - zaručeně si
pochutnáte. Dále je velice příjemné posezení na venkovní terásce během teplých letních
podvečerů.
Zoidberg [28. březen 2006 | 07:40]
Docela dobra restaurace, je tu jedinecna moznost videt vycpanehio supa, obesence, a mirne
predelany DaVinciho obraz.
Jeník [6. březen 2006 | 19:48]
Příjemná hospoda a pivo z tanku.
Zunic [23. leden 2006 | 19:17]
Hodně dobrá hospůdka ke klidnému posezení s přáteli. příjemná obsluha.
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