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U Bílého lva

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

Telefon: +420-724-322-886 (do 20-26kč/pivo)

http://www.u-bileho-lva.cz

Restaurace U Bílého Lva nabízí příjemné posezení v prostorách původního historického
hostince ze 16.století. V případě příznivého počasí lze posedět na zahrádce v otevřeném atriu.

Restaurace  je nekuřácká.
Výborná kuchyně, obědy (týdenní menu na internetu), večeře, oslavy, svatební hostiny,
společenské akce atd. Podnik se nachází v domě na rohu ulic Pražská a Perlová, vchodem z
Perlové ulice 2. 
Rezervace telefonicky, nebo i formou sms zprávy.
Otevírací doba:  denně od 11 do 23 hod. (kromě neděle)

Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - gastroPASS - Cheque Dejeuner - TV/projekce.
V podniku se točí Plzeňský Prazdroj  - Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře

esprit [28. leden 2015 | 20:12]

Jako každý rok (výročí) jsme šli včera s manželkou na večeři do této restaurace, protože se
zde nekouřilo a dobře vařilo. Bohužel restaurace se asi změnila na kuřáckou - u baru seděly
dvě slečny a celou dobu co jsme tam seděli kouřily jednu cigaretu za druhou. Napravo seděli
dva muži, pravděpodobně v nějakém pracovním vztahu k restauraci - také kouřili. Manželka si
objednala vepřovou panenku na houbách a opečené brambory - porce nijak zvlášť veliká,
maso tužší, bez chuti, brambory bez chuti. Já jsem si objednal kuřecí kapsu s teplým ovocem
a opečené brambory - maso i brambory také bez chuti, ovoce ? ale dost kyselé, snad rybíz.
Odcházeli jsme dost rozčarováni a s nepříjemnou pachutí v ústech. Pro příště si vybereme
jinou restauraci a tuto nemůžeme v žádném případě nikomu doporučit.

Pajibo [30. červen 2013 | 21:17]

Prostředí pěkné, ale málo osvětlené. Obsluha pomalá. Záchody nic moc. Objednala jsem si
lososa s koprovou omáčkou a brambory. Losos byl starý, koprová omáčka byla moučná s
nakyslou chutí. Brambory měly našedlou barvu a pravděpodobně byly staré.  Manžel si
objednal kapra s houbami a šťouchaným bramborem. Jediné, co bylo z tohoto jídla dobré byly
houby. Další spolustolovníci si objednali kuřecí kotlík s máslovým nokem. Noky nebyly čerstvé.
Udělaly takové ty, co jsou v plastové vaničce, vysypou se do vařící vody a za 2-3 minuty jsou
hotové. Maso prý chutnalo hůře než v menze. Tuto restauraci nemůžu doporučit, nic tak
špatného jsem dlouho nejedla.
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vasek1 [28. říjen 2012 | 13:18]

Po předchozích návštěvách, po kterých vládla spokojenost musím trochu změnit názor. 
Objednané víno bylo nevychlazené, otevřené přinesené ke stolu, žádná ochutnávka, víno
průměr za nadprůměrnou cenu. Jídlo - panenka s rozmarýnem vysušená, pepřová omáčka =
normální s kuličkami pepře... Příloha, americké brambory, byly to jediné, co mohu pochválit.
Rozhodně mě už v tomhle podniku neuvidí, na kávu už jsem šel jinam...škoda.

minivali [3. duben 2012 | 11:58]

Byl jsem zde přibližně před rokem a v podstatě u mě převládala spokojenost, avšak po
nedávné návštěvě a ochutnávce obědového menu se mé hodnocení tohoto podniku otočilo... k
horšímu: obsluha hodně pomalá a při obsazenosti 3stolů si ani nepamatovala objednávku, pivo
točený na pětkrát má s plzeňskou 12° jen málo co společnýho, v polívce se topí kusy zeleniny
konzervového typu, jenž se nevejdou ani na lžíci, čočka k uzené krkovici rozvařená a dokonce
také sladká, veškerý dojem z restaurace ještě dorazí ubrus neměněný snad týden

pesek kvetosla [3. září 2010 | 15:11]

Moc příjemná restaurace. Výborná obsluha a ještě lepší jídlo. Jako stvořena pro výjimečné
příležitosti

Bílý Lev [3. září 2010 | 12:05]

Děkujeme za Vaše hodnocení, budeme se snažit i do budoucna, aby jste byli i nadále s našimi
službami spokojeni !!                                                vedení restaurace

Mr.Scully [2. září 2010 | 00:42]

Výborná jedenáctka, velmi chutné jídlo, bez kouře a pohoda. Určitě jedna z restaurací, kam se
rád vracím.

surf [13. srpen 2010 | 12:50]

Včera jsem poseděl s přáteli v restauraci u Bíleho lva luxusní žebírka vinikajíci pivo, obsluha
milá rychlá, tak čisté záchody jsem ještě nikde neviděl. Rád se budu vracet a samozřejmě
budu doporučovat supr dík!

gogo [31. červenec 2010 | 15:05]

Dobré jídlo i pití... obsluha rychlá, milá... prostředí příjemné nestresující...

slim shady [9. duben 2010 | 14:34]

Musím říct, že jsem byl návštěvou skutečně příjemně překvapen... Výborný pivko i jídlo,
příjemná a rychlá obsluha.. Mohu jen doporučit!

herisu [20. březen 2010 | 14:25]

Naprosta spokojenost. Jidlo vyborne, velky vyber. Pivo jsem neochutnaval, ale vina maji dobra.
Obsluha prijemna, proste tak jak to ma byt.

harty [19. březen 2010 | 09:53]

Už jednou jsem navštívil restauraci U Bílého lva při jedné vernisáži fotografií. Chci alespoň
touto formou vyjádřit mojí spokojenost, lidské a příjemné prostředí s velmi pěknou historickou
atmosférou. Už nevím jak se to jídlo jmenovalo, ale kuchařovi jsem vysekl poklonu! Nabumbal
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pivka, no jak by ne... Přijdu určitě zas!!! Díky bylo to tenkrát pěkné.

martinkajandulka [7. březen 2010 | 02:36]

Tak tady je to super... Hezký interiér, výborné jídlo i pivo, obsluha výborná a příjemná,
komunikativní, přátelská. A takto čisté a hezky zařízené wc jsem dlouho neviděla... Nenapadá
mi nic, co bych vytkla... Pouze samá chvála...

BobasV [24. září 2009 | 23:38]

Dnes jsme se dobře najedli i výborné pivko. Restaurace má zajímavý historický interiér, toalety
pěkné a čisté. Prostředí příjemné, kdo si chce zakouřit musí do atria, kde je také pěkné
posezení. Obsluha velmi milá.

gary [14. červenec 2009 | 11:56]

Nedávno jsem zašel na popud kamarádů a nelitoval jsem, prostředí úžasné, středověká
studna, klenby, opravdu pěkné. Obsluha velmi rychlá a příjemná. Jídlo bylo chutné a dobře
připravené s dostatkem přílohy. polévka byla rovněž chutná. Takže diškrece byla na místě.

blaža [5. červen 2009 | 00:39]

tuto restauraci doporucuji vynikajici jidlo pekne prostredi wifi pripojeni a hlavne prijemna
obsluha..... taky se da posedet na zahradce v atriu kde se sedi suprove!!!

Kiss [12. květen 2009 | 16:59]

Jelikož je to podnik poblíž mého pracoviště, občas se stavím na polední meny, které je chutné
i cenově přijatelné. Obsluha příjemná, stejně jako interiér, ze kterého na Vás dýchne dobová
atmosféra.

L@D@ [10. květen 2007 | 11:00]

Když jsem tam byl naposledy, tak v celé restauraci bylo 5 lidí i s barmanem, ale jak tu čtu
(nově otevřena), tak se tam budu muset podívat ještě jednou.. jinak prostředí je pěkné a pivo
dobré.
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