
www.czechpubs.cz
info@czechpubs.cz

Jadran

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

Telefon: +420-377-222-251 (od 26kč/pivo)

Restaurace v centru města v Bezručově ulici. Opravdu
široká nabídka italských specialit a mezinárodní kuchyně.
Značková odrůdová a ročníková vína. Pravdidelná denní
nabídka za příjemné ceny. Možnost online rezervace.
Jsou zde dostupné tyto extras: rybí kuchyně. V podniku
se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj  - Gambrinus
Excellent 11°.

Komentáře

Tomáš [4. červen 2009 | 19:02]

To opravdu NENÍ \"jedn z nejlepších..\", naopak. Oproti jiným restauracím na oběd v centru
(Uctívaný Velbloud, Žumbera, Husa) je silně podprůměrná. Jídla bez nápadu, někdy studená,
někdy neochucená... Pivo Budvar, ale proti gustu... Obsluha špatná = za vše historka, kdy
servírka přinesla malé pivo místo velkého a po upozornění ho u baru \"nenápadně\" přelila a
dolila. Po mém údovu ještě vynadal, že to přece dělá běžně :-(((

Leona22 [4. březen 2009 | 11:19]

Tak nevím zda jsem byla v té samé rastauraci jak tady všichni vychvalujou, ale byla jsem v
poledne na hotovce a nestačila jsem se divit!!! Jídlo na rozpáleném talíři z mikrovlnky -
brambory zelenohnědé gumové, sýr tak přesolený, že se nedal vzít do úst:-) a salát oschlej na
mističce jako víčko od sklenice. Tak nejhorší jídlo co jsem kdy a kde jedla (teda
nejedla-vrátila)!!!!! NEDOPORUČUJI !!!

Vladimír [7. květen 2008 | 18:32]

Jedna z nejlepších restaurací v centru, kde se dá dobře a poměrně levně naobědvat, navíc v
příjemném prostředí. K pití zde zásadně upřednostňuju opravdu skvělá vína. I když pivo je tady
taky dobrý.

zavazal [14. březen 2008 | 08:47]

Nedávno jsem zde byl na večeři a byl jsem maximálně spokojen. Naprosto super jídlo a
obsluha. Zajímavý výběr lahvového moravského vínka.

L@D@ [10. květen 2007 | 10:48]
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Opravdu pohodová restaurace. Příjemné prostředí, dobrá kuchyně a ještě ke včemu na
dobrém místě v centru.

Majdalena [9. duben 2007 | 01:30]

opravdu příjemná hospůdka s výbornou kuchyní!!
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