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EGO

Adresa: Kopeckého sad Kategorie: na jídlo
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-377-243-663 (od 26kč/pivo)

http://www.egorestaurant.cz

Luxusní restaurace v centru města s moderním lehce funkcionalistickým interiérem. V nabídce
jsou speciality italské, francouzské a mezinárodní kuchyně. Široká nabídka bílých, červených i
šumivých vín. K dispozici je salonek.
Otevírací doba:
Po-So 10:30 - 24:00
Ne      11:30 - 23:00
Jsou zde dostupné tyto extras: platební karty - bezbariérový přístup. V podniku se točí
Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

burnfly [13. listopad 2008 | 14:38]

superluxusni restaurace za lidovou cenu? ano! sice jsme na jidlo cekali 50min, ale tak lahodne
maso jsem dlouho nejedl a obsluha navic neustale chodila okolo a nenucene zjistovala zda je
vse v poradku... supertip na super lokalite!

Jena [16. květen 2008 | 02:08]

Jeden z mala dokonalych interieru v Plzni. Milovnici designu, zvlaste staromilci - tohle mate
povinne :) Stejne jako interier je na vysoke urovni i personal. Vetsina lidi povazuje EGO za
snobarnu, ale s vymenou majitele uroven neklesla, ale ceny jsou dnes srovnatelne s okolim. Jo
a kdyz tam prijdete s detma, mate k dispozici nekurackou sekci, kde si nepripadate jak v
izolaci. Na deti jsou mili a jeste vam pujci omalovanky a pastelky :)

spectator [16. únor 2008 | 11:58]

Naprosto exceletní kuchyně, příjemný a ochotný personál, nepřemrštěné ceny a luxusní
interiér. Vřele doporučuji (nejen) pro večeři ve dvou.

Bachmaier [1. březen 2007 | 16:24]

Ein beeindruckender Aufenthalt im Restaurant EGO der mich sehr überrascht hat. Das
zuvorkommende Servicepersonal und die große Auswahl an Spitzenweinen sowie auch die
Ausgezeichnete Küche verdient ein hohes Lob. Danke für Ihre Gastfreundlichkeit

Judith [27. únor 2007 | 11:29]

Vynikající kuchyně - úžasné domácí těstoviny!
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Zoidberg [16. únor 2007 | 19:28]

Docela pekna, cista restaurace. Personal se umi chovat, jen mi trochu vadilo jak sviti panel v
podlaze do oci. Jinak je to gut.

Stránka 2


