
www.czechpubs.cz
info@czechpubs.cz

Jing Du

Adresa: Rooseveltova Kategorie: na jídlo
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-226-625 (do 20kč/pivo)

Čínská restaurace Jing Du se nachází nedaleko náměstí
Republiky. V nabídce je denní menu i typické speciality.
Jídlo lze objednat i přes ulici. 

Otevírací doba:
Po- Ne: 10.30 - 23.00
 Jsou zde dostupné tyto extras: gastroPASS - Cheque
Dejeuner - čínská kuchyně - nekuřácký prostor. V
podniku se točí Gambrinus 10°.

Komentáře

buldozer [24. duben 2013 | 21:22]

Skvělá čína, příjemná obsluha, výborné ceny. Rádi sem chodíme i několikrát v týdnu.

pavel pavel [30. prosinec 2012 | 16:42]

Vynikající jídlo , super ceny až na toalety . Na WC doporučuji jít na veřejné WC na náměstí.

micky21 [21. leden 2011 | 21:50]

Vynikající čína, super ceny, odnos domů do 10minut. Jídlo od nich vozí Rozvoz Plzeň:-)

aranek [11. listopad 2010 | 21:39]

Menší, klasická a klasicky výborná čínská restaurace. Voňavá a křehká kachna stojí za
návštěvu i odnos domů.

Kiss [2. únor 2010 | 18:20]

Jing du je klasika, když člověka přepadne opravdu hlad, je to rychlá a levná varianta, maso
sice chutná všechno stejně, ale zeleninka je zdravá a křupavá!

Willeminka [18. květen 2008 | 20:00]

Tak tady jsem pečená vařená, vždycky když jdu okolo, tak si beru jídlo s sebou a to minimálně
4 krát týdně:) opravdu výborná jídla:) jediný co mi mrzí, že i nerozváží... to bych pak už snad
nikdy nic nevařila:) Naprosto dokonalé!!!
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Jena [16. květen 2008 | 01:02]

Kdyz potrebuji rychlou, dobrou a levnou veceri, zabehnu sem. Vetsinou na oblibene kureci
maso podivuhodne chuti. Ta chut je podivuhodna presne tak, jak podivuhodna ma v cinske
restauraci byt. jinymi slovy - vari tu dobre, za rozumny penize a obsluha? Primerene rychla i
mila.

Vladimír [27. duben 2008 | 10:12]

jedna z mých nejoblíbenějších restaurací v centru s velký výběrem hlavně kuřecích, ale i
vepřových a hovězích jídel za příjemnou cenu 59 a 69 korun. kolem poledne tady často bývá
úplně plno. příjemná je oddělená nekuřácká část. můžu jen doporučit.
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