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Moravská Vinárna

Adresa: Bezručova Kategorie: na víno
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-377-237-972 (do 20-26kč/pivo)

http://www.moravskavinarna.cz

Příjemná tradiční vinárna v centru města, která funguje již přes 30 let. Na víno se zde schází
několik věkových generací. Podnik disponuje rozsháhlou vinotékou jakostních a přívlastkových
vín, součástí je oddělený stylový salonek. Samozřejmostí je pravidelná degustace kvalitních
sudových vín. Je možná zajít i na jídlo - v nabídce je česká i světová kuchyně. 
Otevírací doba: 
Po- So: 10.00 - 23.00 
Ne: 11.00 - 21.00
Jsou zde dostupné tyto extras: . V podniku se točí Gambrinus 12°.

Komentáře

Japan [4. říjen 2009 | 11:24]

Tak tohle je velka tragedie... Podnik, kde vas hned u vchodu privita byvala satna, dnes patrne
vyuzivana jako skladiste (neni problem zjistit, co se nehodi-nic se nezakryva...) Vinarna, kde se
zeptate na vinny listek a cisnik vam vyjmenuje par vin... Vinarna, kde v jidelnim listku nabizeji
IRSHAY Oliver... Vinarna, kde se popelniky, velikosti dezertnich taliru, sotva vymetaji, ale vodu
vidi tak jednou v roce. Skoda, ze jsem misto v zari neprisel oslavit Novy rok.. Vinarna, kde
pozadate o jednu sklenici vody k vinu, a bez dotazu kazdemu u stolu \"prideli\" sklenici jemne
prelive (snad, byla uz nalita...)... Podnik, kde vam v jidelnim listku nabidnou marinovaneho
lososa, misto nej prinesou slede obarveneho na cerveno tak, ze splyva s horou kapie z oblohy
a divi se, ze jidlo vratite... Co je pak platne, ze tu maji dobra vina, kdyz obsluhu obtezujete uz
jen svou pritomnosti? Vazne uz me nikdo nedostane do vinarny, kde, nejen ze cisnik neni
schopen podekovat za objednavku, ale za me podekovani utrousi HM...  Ledaze... ... ledaze
bych nekomu chtel ukazat muzeum socialistickeho pohostinstvi v centru ctvrteho nejvetsiho
mesta v republice... V tomhle ohledu musim \"Moravce\" drzet palce! Vydrzte a dalsich 30 let
nemalujte, nevetrejte a at vas ani nenapadne instalovat nejake moderni cistice vzduchu :).
Prosim snazte se take vychovat novy personal-jiste pomuze tmavovlasy cisnik stredniho
veku...   Gratuluji provozovateli a dekuji za informacni mail, ktery se mi dostal dva dny po me
navsteve do ruky... Zve k navsteve nove otevrene restaurace u Americkeho centra... Slibuje,
ze budou nabizet nejakou PIZZU D´Oro (neni preklep...) ale hlavne....  ... Kontinuita Moravske
vinarny pry zustane zachovana :-D Zaplat Panbuh...

Blueflanker [12. červen 2009 | 00:16]

Rozporuplny podnik uprostred centra, ze ktereho by slo urcite vymacknout vice. Interier je
katastrofa, a chtel by obmenit ( kdyz uz se dockala obmeny nova fasada, snad se dockame)
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jidla jsem nemel tu cest vyzkusit, ale vino bylo velice dobre, oproti tomu kdyz si nekdo daval
kafe, jako bych se prenesl o 20 let driv... Presto zde byva plno, zda to svedci o rostoruplnem
pristupu k pohostinstvi plzenanu, ci je duvod jinde se musite presvedcit sami

Kiss [11. červen 2009 | 15:46]

Klasická a tradiční vinárna, která by neměla chybět v gastroitineráři každého turisty a vinaře
nejen z Plzně. Jídla sice nejsou kdejakou luxusní záležitostí, ale zase jsou za skvělou cenu,
příjemná obsluha a celková pohoda zvláště při větších společenských akcích!!!

Lajka [6. prosinec 2008 | 13:06]

Ne vše je na vinném lístku. Dotaz se vyplatil.

zavazal [12. březen 2008 | 15:39]

Tak tady se zastavil cas někdy před dvaceti lety, jinak velký výběr vína a dobrá kuchyně.

majkla [14. leden 2008 | 18:18]

Pokud si ještě pamatujete předlistopadové vinárny, tak tahle je jedna z nich, měli by změnit
design, jinak vaří dobře, to se musí nechat

kacacenka [31. říjen 2007 | 15:25]

Příjemná vinárna na posezení s přáteli u vínka, pivka a dobrého jídla. Džbánky s vinem jsou
super, ale dosti nebezpečné, zvláště ty velké:)

nathan [24. září 2007 | 22:50]

Tato restaurace je velmi krasna mají vítečné jídlo a celkem příjemnou obsluhu. Akorat ty talíře:
Jsou  takove ňejake otlučené.   škoda 

čajda [22. září 2007 | 21:47]

V teto vinarne jsem se učil bylo to tam dobry ale na vinarnu me připada ze interier je hodne  
zanetbani meli biste s tim neco dela!!! 

Mates [8. srpen 2007 | 10:05]

Interiér OK, bohužel bývá dost zakouřeno, dobrá vína, krátká otevírací doba do 22 resp. někdy
do 23 hodin. Jídlo OK - klasika bramoborové knedlíky+zelí, bramboráčky také saláty.

Milka [24. červenec 2007 | 12:00]

Změnil se v něčem (tedy kromě cen) tento podnik za posledních 20 let? 

Honey [13. duben 2007 | 18:02]

Moc prijemna atmosfera, skoda, ze zaviraji tak brzo. Mam tuhle vynarnicku mooc rad a jeste
radsi to vinko, co tam maji:-) Jo a je tady spatne napsany kontakt, jejich cislo je 377-237-972

Michal [17. březen 2007 | 20:00]

V podniku točili G12 a v lahvi dávali Prazdroj. Je to podnik kde se mi ale vůbec nelíbilo,
prostředí takový divný, nevim jak to přesně popsat. Sem už mi nikdo nedostane. Tak sem tu
byl znova a musim říct že ta obsluha to je k pláči. U Suchánků nosí pivo rychlejc. A když si
člověka nevšimnou ani když jim sedí před očima...tragédie
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Gorky [17. březen 2007 | 11:09]

Trikrat fuj! Tak sem to tady zkusil jeste jednou ale prisernejsi obsluhu sem nevidel. PO deseti
minutach na baru jsem si odskocil na pivko vedle do Zumbery. 4 cleny personal za tu dobu
'vyprodukoval' asi jedno kafe a mattonku. Dotaz smim zaplatit nebo tim rusim je namiste...

znudíno [15. červen 2006 | 18:45]

možná je to jen můj pocit, ale již několikrát mi přišlo, že jakmile vám není přes 30, kouká na
vás obsluha s despektem...

L@D@ [11. únor 2006 | 18:10]

Pohodova vinarna... dobra vina i kuchyne
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