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Plzeňský Trpaslík

Adresa: Hálkova Kategorie: na jídlo
Plzeň - Jižní Předměstí II. cenová kategorie

Telefon: +420-606-218-310 (do 20-26kč/pivo)

http://www.plzenskytrpaslik.cz

Rádi bychom Vás pozvali do naší rozmanité restaurace, kde pocítíte nádech pohody, soukromí
a staršího klasického vzhledu. Vybrat si zde můžete z velkého množství hotových jídel a
mnoha druhů mas. Prostory naší restaurace jsou rozděleny na kuřáckou a nekuřáckou část, to
jistě mnozí z Vás ocení.

Dále nabízíme možnost pořádání rautů, firemních akcí, narozeninových oslav a mnoho
dalších. Zde je nutná včasná rezervace.

Český majitel, příjemná obsluha a vynikající kuchaři se těší na vaší návštěvu. Jsou zde
dostupné tyto extras: letní zahrada - internet/Wi-Fi - gastroPASS - nekuřácký prostor. V
podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj  - Radegast Birell  - Gambrinus Excellent
11°.

Komentáře

Jolanda [6. listopad 2018 | 20:10]

Osluha velmi přijemná a usměvavá určite bych neměnila slečna malá brunetka velice šikovná
oproti ostatní obsluze co zde je .. slečna restauraci vyšvihla ! Jídlo výborne konečně čisto a
voňavo doporučuji určitě budem chodit časteji  Jídlo vyborné a za dobré ceny doporučuji

Lalunka [25. prosinec 2015 | 15:03]

Jidlo dobry.Ale servirka(blondyna) katastrofa!!!!!Vrchol vseho bylo kdyz prisla ve
22:00hod.kasirovat se slovy:ze konci a jinak vola policii.Prosim?? Bylo zvykem ze kdyz parta
lidi pije tak se servirka o neco zdrzela a nebyl problem U teto slecny asi ano.

kutna [1. září 2014 | 18:52]

Obsluha příjemná a rychlá, toalety čisté. Na stole jsme měli tři jídla, jedno bylo vynikající, jedno
dobré a jedno těžký průšvih. Všechno byly grilované panenky, ale grilované to bylo jen na
jídeláku. Vynikající (pomíjím \"grilovaná\") byla panenka s hříbkovou omáčkou, průšvih ale
panenka s brusinkovo-pepřovou omáčkou - ochucené řídké UHO ze školní jídelny. Špatné
zavírání vchodových dveří, večer celkem dovnitř táhne. Byl jsem poprvé. Vypadá to, že si
člověk musí najít \"svoje\" jídlo a nedávat si to průšvihové. Celkově: Průměr, který zvedá rychlá
a milá obsluha.

brkan [14. červen 2012 | 09:38]
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Restauraci má od 2012 nový majitel, restaurace prošla úplnou rekonstrukcí, prostor je vzdušný
čistý, včetně wc, tak má vypadat restaurace. Obsluha velmi příjemná. Ochutnal jsem tatarák
běžná cena 99,00 Kč včetně 6 ks topinek, bez žádných slevových poukazů. Byl vynikající.
Pokud se podaří vše udržet budu se sem velmi rád vracet.

faulino57 [27. květen 2012 | 12:32]

Nechci opakovat vše, co zde již bylo uvedeno. Byl jsem tam včera a spokojenost ve všech
směrech , obsluha super a prostředí paráda (seděli jsme na terase). Zcela jistě budu opakovat
a doporučuji všem, kteří zajdou jen ve dvou ale super i pro větší společnost!!!! Moc děkujeme
!!!!!!

KAB [6. květen 2012 | 09:12]

Navštívil jsem a musím pochválit: prostředí je super, čisto, nenakouřeno - možnost sednout si
na terasu. Obsluha výborná, ochotná, rychlá, naprosto bez výhrad. Níže kritizované toalety
jsou nepochybně nové, protože jsou lepší než mám doma :)   Pokud jde o jídlo, moje bylo
výborné a jak jsem tak viděl ostatní (seděl jsem u vchodu do kuchyně), tak bych si z toho dal
rád cokoliv. Pivo (měl jsem G10 a G11) výborné.  Určitě zajdu znovu.

PS [4. duben 2012 | 11:51]

POTVRZUJI, ŽE JE TO TAM ÚPLNĚ NOVÉ A HLAVNĚ ČISTÉ!!!!! JÍDLA JSOU VÝBORNÁ,
VELKÉ PORCE A NÍZKÉ CENY. OPRAVDU DOPORUČUJI. JÍDLO, OBSLUHA NA
JEDNIČKU.

abu [14. únor 2012 | 19:16]

Restaurace U Trpaslíka se přestěhovala na novou adresu: Klášterní 25, Plzeň - Slovany
http://www. pilsnerpubs. cz/restaurace/restaurace-u-trpaslika. html www. utrpaslika-plzen. cz

X-Worker [5. duben 2011 | 00:02]

Dobrá točená Kofola, dobrý pivo, výborný porce jídla a lidový ceny :) Ten odér z kuchyně k
tomu tady zkrátka patří :)) Jediný mínus - hajzlíky ... a že se hodí, po těch luxusních porcích :D

aussig72 [8. leden 2011 | 14:22]

obsluha příjemná , ala jako negativum vidím respektive cítím pach přepáleného tuku, ale porce
velké

gambrmen [5. prosinec 2010 | 19:50]

Pro me je rozhodne velkym plusem a duvodem podnik navstivit Stribrske pivo, hlavne psenice!
Jidlo sem zatim nezkousel, takze nevim, ale slysel sem hodne kladnych referenci ale i
reference hodne zaporne a to hlavne na poledni hotovky.

hard [5. prosinec 2010 | 19:41]

Bohužel musím říct, že jsme zde byli již třikrát a jídlo mělo vždy nějaký problém. Prvně ho
přítelkyně musela doknce reklamovat, a to nejsem žádní hnidopichové. Ale maso bylo tak
tvrdé, že na to běžný nůž prostě nestačil. Já zas měl vždycky špagety brutálně rozvařené, asi
tak, jako když si je dáte v jídelně, kde je dělají ve velkém hrnci a neslévají je, aby vydržely
teplé. Navíc příloha je také zvláštní. Dávat pomeranč k jídlu s brokolicí ? Ale jinak se tu sedí
příjemně, jedna z lepších sklepních restaurací v Plzni, co se výzdoby týče. Ale rekonstruované
sklepy se numusí líbit všem. Když si budete chtít dát hotovku o polední pauze, nebo budete
chtít oslavit vánoční večírek, asi nebudete mít námitek, porce opravdu velké, ale na večeři ve
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dvou bych to směroval raději jinam. Pokud teda si teda nechcete dát jen hranolky se
smažákem, na tom se zkazit nic nedá.

hate84 [14. květen 2010 | 16:16]

celkem příjemná hospůdka, kde vaří opravdu dobře a porce jsou nadmíru veliké. Cena je
naopak velice nízká. Obsluha příjemná a vlídná.

Kuca [20. duben 2010 | 23:13]

Po dlouhé době výborná kuchyně, kuchař asi není jen do počtu a k tomu velice příjemné
servírky, hmm určitě stojí za návštěvu a pak posuďte sami. Doporučuji tatarák s topčami.
Standartní neduch, prostředí, nefunkční odsávání nikotinu, tím pádem opět nekuřák trpí.

Jaxx [31. březen 2010 | 23:44]

Výborné prostředí, milá servírka, na pití G11, Prazdroj a nefiltrovaný Stříbrňák. K jídlu např.
tatarák s topinkama, dost velká porce.

ihonzisek [1. červenec 2009 | 13:36]

Dobré jídlo a velké porce. Spokojenost...

gary [23. duben 2009 | 20:45]

Rád jsem sem chodil s kamarády, prostředí průměrné. Ohromily mě opravdu velké porce a za
dobrou cenu. Ani pivo jsem poté už nemohl. Obsluha vtipná, ale pomalá. Slyšel jsem, že se to
zhoršilo, tak snad ne tolik.

BeeZze [16. listopad 2008 | 19:19]

Dycky se sem rád s přítelkyní vracím, výborné jídlo, přímo obrovské porce a příjemná obsluha

burnfly [13. listopad 2008 | 14:54]

uroven sla posledni dobou silene dolu, porce se nehorazne zmensily, vse chutna \"univerzalne
osmazene\" a obsluhu aby clovek prosil aby si ho vsimla... i kdyz to mam kousek od bydleni,
uz se radeji projdu dal za konkurenci

Chico [11. únor 2008 | 19:21]

Trpaslík je průměrná restaurace s průměrnou kuchyní, přední místnost je hezká, ale zadní už
trochu zkovali a nedotáhli do stejného stylu. + za velké porce přílohy, bohužel není slaná, ale
to kuchař dotáhne přesolenou omáčkou. Také mají zmatek v podávaných pivech, v jídeláku
jsou napsaný Plzeň, Gambrinus a černý Kozel; dostal jsem Krušovice a zde jsou také napsané
a to mi servírka řikala že Plzeň točí, ale zrovna jí nemá. Celkově jídlo je průměrné a za dobrý
peníz.

SweetL [22. říjen 2007 | 17:23]

Prostředí příjemné, trochu pomalejší obsluha, ale velký porce za krásný ceny.. Doporučuju!

Hlavatys [25. září 2007 | 11:55]

Meli jsme tam sraz firmy a vsem se nam tam libilo. Velke porce, rychle hotove jidlo, prijemna
obsluha i ceny. Muzu jen doporucit.
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Abuse [5. září 2007 | 08:34]

Navštívil jsem 1x na oběd a docela to šlo. Kologové co tam dřív chodili říkali, že se to dost
zlepšilo. Podle mě obsulha v pohodě. Porce fakt dost velký akorát v půl jedný už jsou skoro
všechny hotovky sežraný.

JareXxX [16. červenec 2007 | 10:28]

Tahle hospůdka je mému srdci zaslíbená a to nejen díky tomu, že je nejblíž mému bydlišti.
Když nepočítám pajzl U Michala kam bych nestčil ani nohu. Obsluha je více než milá a porce
jsou taky big big :) Když jsem zde stratil Plzeňskou kartu druhý den mi ji vrátili při další
návštěvě. To jen potvrzuje že jsem zde opravdu často. A když už někam jdu na pivko nebo i na
jídlo tak právě sem! A není pravda že se zde dlouho čeká nebo že cokoliv jiného!!! :) A v létě
jedině na zahrádku :)

KatkaK. [30. leden 2007 | 22:26]

Tato restaurace mi velice zklamala. A to jsem jí 2krát navštívila. Její výhodou jsou výborné
ceny a velké porce, ale za jakou cenu. Většinu jídel, kterou mají v nabídce, tak neměli např.
jablečný štrůdl, smetanové koktejly, kuřecí maso s "houbovou omáčkou"... Při objednání
minutky, polovina věcí na talíři chyběla a to nemluvím o strašně (a to nepřeháním, protože
sama dost solím), ale strašně přesolené maso, A není to náhoda, i podruhé to bylo velmi
slané. A bohužel, i při slušném chování, obsluha pak na nás byla velmi nepříjemná. 

markus [19. prosinec 2006 | 09:47]

Velice příjemná obsluha, v osobě příjemné blonďaté servírky, dobrá kuchyně, příjemné ceny.
Velké stoly, vhodné pro sešlosti... Příjemná restaurace typu "pleasant pub"...

graft [11. říjen 2006 | 15:58]

nekvalitní jídlo, zápach kuchyně v lokále

znudíno [15. červen 2006 | 20:03]

nechci nic řikat, ale tahle hospoda je jen lacinou napodobeninou restaurace "U Lízalky". Taky
tu točí Krušovice a taky vsadili na dřevěnej interiér. nicméně to vyznívá kýčovitě. Obě hospody
jsou od sebe vzdáleny cca 600 metrů.. Ale "U Lízalky" mají mnohem lepší obsluhu.

Stránka 4


