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Nový Peking

Adresa: Lochotínská Kategorie: na jídlo
Plzeň - Roudná II. cenová kategorie

Telefon: +420-375-549-080 (do 20-26kč/pivo)

http://www.novypeking.cz/loch/

Prostorná čínská restaurace nad Kauflandem. Široká nabídka čínských specialit, velká menu
pro celé rodiny. Vchod z ul. Ot. Beníškové. Možnost odběru jídla přes ulici. 
Otvírací doba: 
Po-Ne: 11:00 - 23:00 
Jsou zde dostupné tyto extras: ticket Restaurant - gastroPASS - platební karty - Cheque
Dejeuner - čínská kuchyně - vegetariánská kuchyně. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Fantocy [25. říjen 2016 | 16:04]

Před nedávnem jsem navštívil tuto restauraci. Vzhled restaurace na mě udělal dobrý dojem.
Dal jsem si bufet, kdy jsem ochutnal od každého trochu. Vesměs všechno chutná a vypadá
podobně. Hnědá přesolená omáčka.  Strašný dojem  na mě udělala obsluha.  Majitelé ? Číňani
jsou velmi úslužní, milí přesně tak, jak bych si v čínské restauraci představoval. Jiné je to s
našinci. Obsluha  používá mezi sebou velmi vulgárních výrazů hodících se spíše do knajpy
starých námořníků. Vůbec dámám nevadilo,že hosté poslouchají jejich zážitky z probdělé noci.
Co mě ale dorazilo,  bylo to, že při kasírování mi slečna slovenskou češtinou doslova
vynadala,že jsem na talíři nechal zbytky. Byl jsem poučen,že si mám nandat jen tolik, kolik
sním, co oni potom se zbytkama. Nezmohl jsem se na nic, zaplatil a odešel a už nikdy více.

Havlin [29. leden 2014 | 19:35]

Rozhodl jsem se vyzkouset tuto cinskou restauraci, protoze ani v Plzni jsem o zadne kvalitni
asijske neslysel. Jako vzdy jsem se rozhodl otestovat mistni uroven pomoci tri chodu, na
kterych lze podle me trosku poznat kvalita a uroven: Polevka won ton (zde chun ton??), plnene
tasticky a kachna osmi pokladu. A resume? Polevka standardni, plna glutamanu. Knedlicky
rozvarene. Kdyby bylo pokracovani excelentni, asi bych nad ni mavl rukou. Plnene tasticky
nebyly. To se stava malokdy, ze by je v cinskych restauracich nemeli... A kachna osmi
pokladu?Kachna vubec nebyla spatna. Ovsem podklad tvorila cerna brecka, klasicka chemicka
smakulada, navic presolena tak, ze jsem se vzdal asi po 4 soustech. Po obsluze jsem nic
nezadal, servirka me vsak hned zacala mucit presvedcovanim, ze jsem se ozval pozde, ze uz
jsem ujedl a neni moz a reklamace... a ze priste mam rict driv. S usmevem jsem zaplatil a
zadne priste uz nebude.  Ach jo.

Vladimirek [28. listopad 2013 | 16:54]

Tak dnešní zážitek z této restaurace je strašný. Před několika lety jsem se nebál do této
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restaurace vzít korejskou návštěvu, která nemá ráda českou kuchyni a byli spokojeni. Dnes
jsem po 45 minutách čekání na oběd z menu musel restauraci hladový opustit. Myslím si, že
na mě zapomněli, když jsem še po půlhodině ozval tvrdili, že nezapomněli. Po další
čtvrthodině když jsem šel zaplatit vypitý čaj stále tvrdili že nezapomněli, ale že kuchyně
nestíhá, což je možná ještě horší pokud na to neupozorní přeďem.   Čekání na obědové menu
si můžete zpříjemnit čicháním cigaretového kouře, jelikož je to v restauraci dovolené.  Raději
doporučuji sejít dolu do skvělé indické/nepálské kuchyně Everest, kde místo dýmu z cigaret
nádherně voní koření a jídlo i obsluha jsou skvělé.

aranek [11. listopad 2010 | 21:36]

Dříve nejlepší čínská restaurace v Plzni, poslední dobou se docela pohoršili. Prostředí stále
příjemné, obsluha milá a vstřícná, ale klesla kvalita jídla. Mrzí mě to, ale spíš zajdu do číny v
Rooseveltovce.

gary [22. duben 2009 | 22:42]

Mám rád čínu, takže tato restaurace byla jasná volba a zklamán jsem nebyl, ano je to v
tradičním čínském duchu, velký výběr, ceny nepřehnané na čínskou restauraci. Obsluha v
pohodě, vtipná. Jídla jsou velká a chutná. Dokonce jsem ochutnal i výborné čínské pivo.

Drno [3. červen 2008 | 18:33]

Pokud máte hlad a pohybujete se kolem kauflandu, rozhodně neváhejte! Za lidové ceny
dostanete vrchovatý talíř chutného jídla, v ceně navíc i polévka nebo salát... Obsluha sice
trochu neprofesionální a občas nerozumí, ale zde se to odpouští, navíc Vám navodí živou
atmosféru orientální Číny :D

misaMisova [4. listopad 2007 | 13:36]

Ano, ano, ano. Moc dobre tu vari, ceny prijemne, s pritelem jsme sem chodili dost casto.
Akorat obsluha obcas trosku nerozumi, treba kdyz ji reknu 2x ze chci visnovy dzus a dostanu
colu, ale to se odpousti :)
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