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Bolevecká Pizzerie

Adresa: Kaznějovská Kategorie: na pizzu
Plzeň - Bolevec II. cenová kategorie

Telefon: +420-377-540-986 (do 20-26kč/pivo)

http://www.boleveckapizzerie.cz

Pizzerie na boleveckém sídlišti. Velký výběr pizzy, filé, italských likérů, dezertů a zmrzliny. K
dispozici je nekuřácká místnost a zimní zahrada. 
Otvírací doba: 
Po-Čt: 10:00 - 22:00
Pá 10:00 - 23:00
So 11:30 - 23:00
Ne 11:30 - 22:00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - ticket Restaurant - gastroPASS - Cheque
Dejeuner - TV/projekce - bezbariérový přístup - rybí kuchyně - nekuřácký prostor. V podniku se
točí Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

horvatovaverka [21. listopad 2014 | 06:24]

Chodím sem už leta na pokec s kamarádkami, výborná pizza, noky i těstoviny. Když jsou děti
nemocné oceňuji rozvoz všech jídel včetně polední nabídky.

rohan.petr [18. listopad 2014 | 19:02]

Chodím sem s dcerkou , já si dávám výborný prazdroj, nově i gambrinus a dcerka zmrzlinový
pohár, pizzu, nebo palačinku. Vždy jsme spokojeni.

cilkanova [18. listopad 2014 | 18:50]

LÍBÍ SEMI PROSTORY I VÝBĚR JÍDEL A HLAVNĚ ROZVOZ ZDARMA.

jahl [21. červenec 2014 | 23:00]

Chodíme sem velmi často a na pizzu už nikam jinam, tahle je prostě super. Minutky i polední
nabídky mě spolupracovníkům i rodině velmi chutnají. Pivo točená 12ka delikátní, a s chutí si
dám i fénixe. Prostě to tu nemá chybu.

fandapihrt [29. leden 2012 | 14:41]

Pizza nám zde moc chutná, chodíme sem rádi, moooc příjemná obsluha. Dvanáctka opravdu
výborná. Každý den výhodné a chutné polední menu, stojí za to sem jít nejen na oběd.
Doporučujeme !!!
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Pytlick [26. leden 2012 | 14:29]

Pizza je zde výborná! Není asi úplně pravá italská, to ale nevadí, je chutově skvělá, akorát
propečená a akorát velká, že se člověk nají ale nepřejí, a navíc z poledního menu je za super
cenu, doporučuju:)

Ulrik [21. leden 2012 | 12:24]

Mám rád zedjší pizzu pro odlišnost těsta od ostatních pizzerií, kde často vypadá vše jako od
jednoho dodavatele. Navíc tu předvádí za ceny na spíše dolní části spektra divy s těstovinami.
Jink doplněno českou hospodskou klasikou. Plusem je i příjemná, nearogantní, obsluha.

aranek [8. listopad 2010 | 19:19]

Omáčka ukuchtěná z kečupu, rozvařené těstoviny navíc posypané \"alternativním eidamem\"
by v podniku zvaném pizzerie neměly být servírovány. Obsluha milá, výtka kuchaři byla
přivítána s vlídnou tváří. Verdikt - navštívit lze na pivo, na jídlo až po zásadní proměně.

jochy [30. červen 2010 | 21:28]

Pizza mě moc nenadchla, přišla mi trošku chudá a síla těsta spíše připomínala americký typ
namísto proklamované italské. Co se týče pivečka, nemám co dodat, chutné a hezky
natočené.

ludfra [13. květen 2010 | 11:00]

Dvanáctka velmi ucházející ;-)

volverine36 [12. listopad 2009 | 20:31]

Posezení fajn, obsluha taky dobrá ale pizza nic moc.

Kiss [3. říjen 2009 | 22:57]

Zajímavý interiér i docela solidní obsluha. Co se týče jídla, tak spíš bída s nouzí za přemrštěný
ceny, o pizze raději nemluvím, ale pro ty kteří mají rádi buchtu, silné těsto a zeleninu z
konzervy, je pro ně bolevecká pizza ideální variantou.

gary [16. duben 2009 | 13:59]

Jedna z těch méně tradičních pizzerií. Ale nelze nic namítat proti tomu. Neb prostředí je
příjemné, často upravované a vylepšované. Co se týče pizzy, tak to nemá chybu. Ostatní jídlo
a pití je taky v pohodě. Prostředí příjemné, dá se sedět na verandě a nekuřácká zóna je
samozřejmostí.

taranee [14. listopad 2008 | 16:56]

Prostředí mě nijak neokouzlilo, ale pizza docela ujde a je za rozumnou cenu.

Janinininka [27. září 2007 | 17:15]

Bože jak já tady odtud miluju kukuřicovou pizzu, tam maj nejlepší. chodím tam pořád :D

čajda [24. září 2007 | 13:57]

dobra pizzerie ale nic moc prijemna obsluha a ji nak je ok a hlavne šef tem byl v poho!!!!
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m@estro [9. duben 2007 | 19:47]

Na pivo sem opravdu nechoďte. Jinak zde mají výborné pizzy za příjemné ceny. Obsluha
vcelku příjemná.

Chody [23. únor 2007 | 21:41]

Tak sem jsme chodili v létě na jedno či dvě po obědě.

Stránka 3


