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Americké Centrum

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

Telefon: +420-377-237-833 (do 20-26kč/pivo)

Restaurace Americké centrum nabízí široký výběr
domácí i mezinárodní kuchyně. Výhodná polední menu.
Vhodné pro firemní akce, oslavy atd. Kapacita je 25 míst.
Jsou zde dostupné tyto extras: ticket Restaurant -
gastroPASS - Cheque Dejeuner. V podniku se točí .

Komentáře

hans [23. říjen 2011 | 21:57]

Kvalita jídla určitě převýšila kvalitu prostředí. Moc nám chutnalo, o to méně se nám líbil
interiér.    Velmi nás překvalil pan kuchař, který se nás přišel zeptat na kvalitu večeře a rádi
jsme ho pochválili.

Morico [27. červen 2011 | 19:22]

Potvrzuji, že restaurace má nového majitele a kuchaře a je to úplně něco jiného ... více
http://www. pilsnerpubs. cz/restaurace/californska-restaurace-american-center. html

PavelMarcela [17. duben 2011 | 09:54]

Americké Centrum  má od 1. 3. 2011 nového majitele, najdete jí pod Californská restaurace.

frey87 [13. duben 2011 | 15:17]

Dnes(13. 4. 2011) jsem zcela cíleně zavítal do této restaurace vyzkoušet jejich burgry.
Obsluha byla velice příjemná, natočila nám výbornou dvanáctku Plzeň (správná míra).
Objednali jsme si každý 2 burgry, každý jiný. Byly opravdu výborný! Suprově ochucený,
výborný omáčky. A za 65,- jeden je to neuveritelný. Nechápu lidi, co chodí do Mc, když za tu
samou cenu mohou mít o 100% vyšší kvalitu. A v neposlední řadě, což u mě velice bodovalo
bylo, že kuchař osobně přišel a zeptal se jak nám chutnalo. Má praxi ze států a je to velmi
znát. Thumbs up!

marwin [28. březen 2011 | 13:05]

Náhodou jsem tam zabloudil minulý týden, má to novej majitel a byl jsem mile překvapen, když
kuchař přišel ke stolu a představil se nám. To se mi ještě nestalo :-) Zkusili jsme steak a
hamburger a obojí bylo vynikající. Uvidíme jak dopadne opakovaná návštěva!
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Kiss [30. říjen 2009 | 19:12]

Nedavno jsem zde byl na firemní akci, a musím zcela objektivně říct, že docela provar,
obsluha absolutně něvěděla která bije, jídla nám zmoztali a o dlouhém čekání raději nemluvě.
Ceny dosti přemrštěné, snad polední meny ujdou, ale jinak nic moc.

Stinin [25. červen 2007 | 23:38]

Dá se tam docela v pohodě najíst, ale je třeba si připravit větší částku.

Vohry [18. květen 2007 | 20:16]

Kdybyste to nemohli najít tak je to kousek od Domina:) Občas se tu dá vyslechnout i
konverzace v anglickém jazyce:) 
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