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Žumbera

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

Telefon: +420-377-322-436 (do 20-26kč/pivo)

http://www.zumbera.cz

Žumbera ja restaurace stylizovaná do středověké krčmy zaměřená především na kuchyni
našich babiček. Interiér je zajímavě vystrojený. V horním patře se pak nachází music club
Žumberská stodola. A co že to znamená Žumbera? Jedná se o jednu z postav plzeňských
pověstí - loupeživý rytíř sídlící na hrádku v Liticích:)
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - internet/Wi-Fi - ticket Restaurant - gastroPASS -
Cheque Dejeuner. V podniku se točí Kofola  - Gambrinus 12° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Sunnyx [4. listopad 2014 | 16:47]

Popravdě nevím co si mám myslet. Když sem zajdu sama nebo s kamarádkou, jídlo výborné.
Ale už se mi x krát stalo, že jsem sem vzala po dobrých zkušenostech přítele, či přátele co
přijeli z daleka a jídlo se nedalo pomalu jíst. Vysušené, spálené, nedovařené,... Nejspíš mám
\"štěstí\" na kuchaře. A nebo neměli svůj den. Obsluha také, jednou by jste tam nechali celou
peněženku, a jindy by jste po nich hodili korunou. Chtělo by to profesionálnější přístup.

italianahani [27. duben 2013 | 13:57]

Výborné jídlo a příjemná obsluha. Doporučuji!

pucmeloun [26. listopad 2012 | 21:15]

V době oběda bývá často problém sehnat volný stůl. Jídlo ale výborné a obsluha také.  V létě
příjemná zahrádka.

Hrosik [16. říjen 2012 | 09:53]

Byl jsem tu v sobotu na obědě. Jídlo je naprosto perfektní a pořádná porce, ceny jsou
standardní, něco i levnější. Velmi příjemné bylo zjištění, že v době obědů je tu zákaz kouření a
vzduch tu byl dýchatelný. To se ovšem nedá říct o večerní návštěve, kdy se tu kouř dá krájet.
Chtělo by to lépe odvětrávat, jen to kazí celkový dobrý dojem.

Tomáš [27. říjen 2011 | 23:17]

Musím oprášit mojí letitou recenzi, protože kuchyni u Žumbery mám opravdu rád.  Nechodím
už sice pravidelně (pracuji dál), ale je to pro mě stále jistota dobrého oběda. Skladba jídla není
pro příznivce štíhlé linie :) Alfou a omegou je česká až staročeská kuchyně, a tu zde umí.
Občas proloženo třeba italskými dny apod.   A hlavně si nenechte ujít čtvrteční pečené koleno,
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nebo občasnou lahůdku ? husu, co sežrala kachnu s kuřetem.  Na spláchnutí čepují G12 i
P12, bohužel přestali s točeným Birrelem.  V přední místnosti se nezastavujte a pokračujte do
druhé, nekuřácké. Zapomněl jsem něco? Á obsluha.. Holky rychlé a příjemné, učni zmatení,
číšník někdy vtipný někdy protivný.

M_k [26. říjen 2011 | 10:58]

Bývá hodně zahuleno. Takže jen v případě nouze.

AleLuc [21. říjen 2011 | 11:55]

Co do kvality jídla (alespoň podle mě) jedna z nejlepších restaurací v Plzni - vč. poledního
menu. Obsluha slušná, příjemné ambiente. V létě velmi pěkná zahrádka. Lze doporučit pro
všechny druhy neformálních návštěv.

petr161616 [24. červen 2011 | 19:46]

vari skvele az na obsluhu.... cisnik arogantni a servirka vyzubena a opila... dost nemila
kombinace... a o zahradce nemluve z cisnika  tahnul jak pot tak alkohol....

garfieldeek2 [6. květen 2011 | 15:06]

Byli jsme s přáteli včera navečer kolem půl šesté, 7 lidí. Při příchodu si nás nikdo nevšiml, na
všech volných stolech rezervace, po dotazu, zda se pro nás najde stůl, slečna nechápavě
koukala.... poté odstranila jednu rezervačku, která byla od devíti.... fakt nechápu. Pivo dobré,
jídlo přátel bylo dobré až na to, že moje variace salátů s kuřecími játry byla spíše variace
salátů se spálenými uhlíky - velmi chutné :-( Kamarád našel v jídle drát :-) , ale slečna se
omluvila a nabídla kompenzaci, což je fajn. Tak nevím, jestli jsme nebyli podle vašich recenzí v
jiné restauraci :-) Jinak strašně zahuleno, škoda.

Lukke [5. březen 2011 | 16:50]

Šílené, zahuleno jako blázen.

ihonzisek [28. březen 2010 | 11:28]

Fajn prostředí a dobrý jídlo. Škoda, že točí jenom dvanáctku, ale co se dá dělat...

martinkajandulka [7. březen 2010 | 02:41]

Další srdeční záležitost... Výborná kuchyně, hezké prostředí, příjemná obsluha... Vodím sem
návštěvy, máme zde firemní obědy... Výborné jídlo!!! Spokojenost...

miffi [20. leden 2010 | 07:23]

vaří dobře, obsluha příjemná. Byl sem spokojena

mikee [5. říjen 2009 | 12:38]

Tento podnik hodnotím kladně zejména pro jeho poměr ceny a kvality pokrmů...    Obsluha
standartní, ovšem ve formě dvou krásných blondýnek = 4 hvězdy :o)

gary [2. červen 2009 | 01:12]

Občas zajdu s kamarády na výbornou večeři a pivo. Ještě jsem zde neměl vážné výhrady.
Obsluha velmi snaživá. Rezervace někdy opravdu nutná, bývá hodně plno.
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Kiss [24. duben 2009 | 11:17]

Tato pro mne opravdová srdeční záležitost je pro mě čím dál více přitažlivější, výborná
kuchyně za bezkonkurenční skvělé ceny, Gambrinus 12 znamenitá. Poměrně i vysoký výběr
vín a dezertů, zkrátka šťastná konstelace.

zavazal [28. únor 2009 | 12:01]

Tradiční plzeňská hospůdka s dobrou hotovkovou kuchyní.

berni [18. prosinec 2007 | 09:20]

Dal jsem si zde \"POSLEDNÍ HOSTINU\"  a mohu jen doporučit

radlenka [27. listopad 2007 | 08:23]

Restaurace jsou především o dobrém jídle, a bezva kolektivu.... Toto vše restaurace Žumbera
splňuje!... Skvělé, chutné  a i na pohled krásně upravené pokrmy, které jíte již očima.... Když
ochutnáte první sousto, neskončíte dřív než na prázdném talíři... A kolektiv lidí je tam více než
výstižně danný (skvělý, milý, profesionální!) Chodím tam ráda... jak za lidmi co znám, tak na
dobré a chutné pohoštění..... Určitě navštivte místo, kde Vám zaručeně bude chutnat!

swed [23. říjen 2007 | 23:16]

Skvělá G 12° !!!  A tento týden kompletně obměnili jídelní lístek - najdete v něm velmi mnoho
různých specialit (od šneků po půl vola :)

Chico [5. říjen 2007 | 16:37]

Vaří dobře, obsluha příjemná. Byl sem spokojen

Pájator [18. srpen 2007 | 11:51]

Mírně smíšené pocity. Nejprve snaha o posezení na zahrádce - příjemné prostředí, ale
naprosto příšerná obsluha. Seděla tam nějaká společnost (zřejmě jejich kamarádi) okolo
kterých lítali a na ostatní vysloveně kašlali. Nepříjemní, chvílemi až hrubí. Pak jsem se šel
zeptat, jestli bysme se vešli dovnitř. Nás byla taky poměrně velká grupa (cca 15 lidí) ale
obsluha vevnitř reagovala naprosto úžasně. Okamžitě nám srazili dohromady několik stolů a
pak se o nás starali jak o nějakou honoraci.... Co z toho vyplývá... ani tak nezáleží na
prostředí, jako na příjemné obsluze. Vzhledem k výborné obsluze uvnitř, dobrému pivu a
skvělému jídlu - dávám plný počet bodu. Obsluha na záhrádce by zasložila nakopat!

ambiente [1. červenec 2007 | 00:03]

Obsluha občas nestíhá, nicméně není se čemu divit, je zde obvykle plno - zejména přes
obědy. Slečna servírka je velice fajn a když se k tomu přičte pár G12° tak je podnik v pohodě:)

Stinin [26. červen 2007 | 01:06]

Ani ne tak na pivko, jako na točenou Kofolu k nějakýmu jídlu (výborný maj výpečky) je
Žumbera klasa. Pokud je tam ještě milá servírka, tak je radost se tam nadlábnout...

Kostěj [2. červen 2007 | 17:47]

Velice, VELICE slušná kuchyně. Na problémy s obsluhou, na které si tu většina lidí stěžuje
jsem také nenarazil. Já rozhodně nemám důvod si na cokoliv stěžovat.
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dikobraz [27. květen 2007 | 14:04]

Na gambrinus dvanáctku si vždycky rád zajdu a najíte se tu za slušný peníze. Má to jedinou
vadu na kráse většinou bývá plno. Trochu jsem to zakřik, posledně jsem čekal na jídlo fakt
dlouho, pač ožralej vrchni na mě zapoměl a ještě z toho měl prdel!!!

Vasek [16. květen 2007 | 15:11]

Klasika Plzně - dobře se zde najíte, napijete i pobavíte, vcelku hezké prostředí

Isa [14. květen 2007 | 15:56]

Po dnešním zážitku U Žumbery už nikdy tento podnik nenavštívíme. Na jídlo - hotovku jsme
čekaly 45 min. Porce byla spíše k smíchu za 62,- Kč. Obsluha nepříjemná a poté co jsme
upozornily na to, že musíme do práce číšník kývl hlavou, odešel a dalších 10 min. se nic
nedělo. Číšník se neomluvil ani při našem odchodu. Škoda, terasa je velmi příjemná a hezky
upravená.

Laco [3. únor 2007 | 11:49]

Slušná nabídka jídel v široké cenové škále, včetně takových lahůdek jako bio steaky. Jádro
místní obsluhy je velmi příjemné. Pivo ošetřené standardně. Avšak posazení může znehodnotit
velmi špatná akustika, návštěva toalety či silné načichnutí oděvů kouřem a kuchyní. 

wee [13. leden 2007 | 16:22]

O víkendu večer se tu prakticky nedá hnout, natož dočkat se piva.. Ale jinak celkem průměr

nasa [18. prosinec 2006 | 14:54]

s obsluhou jsme nijak nemel nikdy problem, az na nejake ty studaky na praxi (nebo co to bylo) 
jidlo vynikajici, za dobre ceny, libi se mi, ze to jidlo je i pekne naaranzovane, skoro umelecky
:-))  12G je vyzivna, kvalita vazne obcas kolisa, ale jeste se mi nestalo, ze by klesla pod lepsi
prumer

Karpl [24. říjen 2006 | 07:16]

Dobrá kuchyně, špatná obsluha, nestálá kvalita piva; jednou vynikající, jindy břečka. Zřejmě
vše souvisí s aktuální směnou.

graft [11. říjen 2006 | 15:38]

velice špatná zkušenost. Již 10-15 minut před zavíračkou nás obsluha obestavěla židlemi na
stole, což považuji za velice netaktní k hostovi. Ale to nejhorší teprve přišlo v podobě akutní
otravy z tlačenky s cibulí. Několikadenní neschopnost a Žumberovi se od té doby vyhýbám
velikým obloukem.

Johnny [2. srpen 2006 | 17:28]

Výborná hotová jídla za slušný peníz v centru. Dobře natočený Gambrinus 12. Příjemná
zahrádka. Bohužel zakouřený vnitřek a pomalejší obsluha. Celkem ale dobré místo kam zajít
na obídek a pivo. :)

L@D@ [13. únor 2006 | 15:56]

Na muj vkus moc zahuleno, v lete neni spatny posezeni na dvorku.. ale obsluha zde casto
vazne :(
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