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PRIMAVERA Hotel & Congress centre****

Adresa: Nepomucká Kategorie: na jídlo
Plzeň - Černice I. cenová kategorie

Telefon: +420-378-020-500 (od 26kč/pivo)

http://www.primaverahotel.cz

Restaurace PRIMAVERA s venkovní terasou
(otevřeno PO-NE 11-22:30 hod) 
Stylově zařízenou restauraci pro 110 hostů najdete v přízemí hotelu. Prostory restaurace jsou
klimatizované. 
Restaurace přiláká svou příjemnou atmosférou k posezení a ochutnání jak českých a místních
specialit, tak oblíbených jídel z oblasti mezinárodní kuchyně. Profesionální služby a milý
personál vytvářejí z restaurace místo vhodné jak pro obchodní setkání u dobrého oběda, tak
pro soukromou večeři. Restaurace je malovaná architektkou, která z ní vytvořila doslova
posezení "pod širým nebem". 
Předností restaurace je i možnost posezení při dobrém jídle na otevřené hotelové terase v
době letních měsíců. Kromě pohody vám poskytne i pěkný výhled do údolí řeky Úhlavy. 
Restaurace dále slouží zejména pro skupinové snídaně ve formě švédských stolů, kulinářské
akce nebo soukromé akce. Dětské stoličky jsou samozřejmě k dispozici.

Vinárna-Bar
(otevřeno ÚT-PÁ 19-02:00 hod) 
Nachází se v prvním podzemním podlaží hotelu. Prostory vinárny jsou klimatizované. 
Příjemně zařízená vinárna uspokojí všechny milovníky dobrých vín. Zdi jsou ručně dekorované
a nabízí nádherné pohledy do různých vinařských oblastí u nás i v zahraničí. Výběr kvalitních
českých i zahraničních (též exotických) vín. Nápojový lístek charakterizující jednotlivá vína
Vám pomůže vybrat právě to pravé víno pro Vás. Vinárna pojme až 40 hostů a je možno ji
využít pro pořádání pracovních nebo soukromých akcí a party, prezentací, školení, svateb a
podobně.

Catering
Chcete zpříjemnit svým hostům pracovní nebo soukromý večírek, vernisáž obrazů, křest
desky, prezentaci svých výrobků nebo služeb, oslavu výročí, promoci, svatební hostinu,
recepci nebo banket? 
Náš hotel Vám představuje moderní službu, jejímž účelem je zajistit spokojenost hostů a
dokonalý průběh Vaší akce v místě, které si sami zvolíte. 
Připravíme pro vás studené mísy, rybí speciality, masové a sýrové nářezy, vepřové hody,
občerstvení ve formě švédských stolů. 
Zajistíme hudební produkci, květinovou výzdobu i jiné dekorace. 
Zbavíme vás zároveň starostí ohledně přípravy, organizace a úklidu. Jsou zde dostupné tyto
extras: kulturní akce - platební karty - ubytování - bezbariérový přístup - regionální piva. V
podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .
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Komentáře

have [25. srpen 2013 | 09:01]

+ krásná terasa s výhledem - obsluha, ceny a hlavně úroveň jídla horší než ve většině
restaurací, které si  na nic nehrají...

Tomáš [19. prosinec 2011 | 13:16]

Po první polední návštěvě musím hodnotit kladně.   Interiér není podle mého gusta, ale to je
otázka vkusu. Je tu čisto, světlo, výhled do údolí řeky.  Denní menu za 85 nezklamalo a plus si
zaslouží rychlá a milá obsluha. Čelem se postavili k menšímu problému... nějak jsem si nevzal
peněženku :)

Onestarzz [7. duben 2011 | 00:27]

Hotel a restaurace mi docela padla do oka i když spíš chodim dolů do vinárny, na jídlo si
nemůžu stěžovat je vždy super obzvlášt biftek na zeleném pepři, ceny trochu višší ale opravdu
to odpovídá...

mošec [5. únor 2010 | 22:39]

Bylo to poprvé a naposledy co jsem byl ubytován a stavoval sev tomto podniku! Se 4
hvězdičkovým hotelem to nemá nic společného, strava a výběr při snídani byl hrozný, aby se
podával croissant a kobliha ze supermarketu tak to jsem ještě nezažil. Při ceně za snídani
kterou si účtují na 200 Kč je to docela šílený! Zřejmě moc zákazníků nemají protože když jsem
přišel na snídani, byl jsem v celé restauraci sám. A dívat se na otrávený personál je taky
zážitek. Je dosela zarážející, že se tento podnik může hodnotit 4 hvězdičkami. Já bych to viděl
tak s bídou na 2

oooo [1. červenec 2009 | 12:23]

Tady se nekdo snazi dostat o level vys. Jenze jidlo je priserne, a kdyz jsem tu byl naposledy,
potkal jsem zrovna asi autobus zahranicnich turistu v duchodovem veku, takze ani jinak
celkem dobra a profesionalni obsluha nestihala. Nicmene interier, predevsim strop, je pekny.
Takze doufejme ze se trochu zmeni jidelnicek (a kuchar) a budeme mit v Plzni dalsi
\"restauraci\". Drzim palce, ale zatim 3* - to jidlo je zaklad.

Kiss [28. květen 2009 | 15:31]

Byl jsem zde cca před půl rokem na popud známého, který sem chodí z práce na obědy a
musím uznat že honosná a luxusní stavba, mne nenadchla především obsluhou zvláštně
mluvících arabů, ale jinak jídlo bylo dobré, nápoje také a ceny za klasické minutky jakeš takeš.
Vcelku dobrý dojem umocněný příjemnou atmosférou a dobrou hudbou.

eMiLy.ThE.dRuNk [12. leden 2009 | 17:01]

Tak tahle rezidence mi stojí přímo před barákem... :D Ale jídlo tam maj dobrý, ceny ujdou a
hezký prostředí...

Judith [27. listopad 2007 | 17:19]

V podniku hrajícím si na \"vysokou úroveň\" dostat jako přílohu bramborovou kaši z prášku..
Hrůza, nedoporučuji. Je to navoněná zdechlina.

Johnny [11. říjen 2007 | 01:00]
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Exkluzivní obsluha, výtečné jídlo a příjemné prostředí. Obyčejnému člověku se možná zdá, že
sem na večeři nemůže, že sem nepatří, ale opak je pravdou. Profesionální personál obslouží
stejně kvalitně vás, jako německé hosty hotelu. I ty ceny nejsou zase tak velké, jak by člověk
čekal. Byl jsem velmi spokojený!

scampa [23. srpen 2007 | 20:12]

Musím poděkovat za hůlky... Dlouhý příběh
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