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Trattoria Italiana

Adresa: Jetelová Kategorie: na pizzu
Plzeň - Slovany I. cenová kategorie

Telefon: +420-377-455-922 (od 26kč/pivo)

http://www.trattoria-italiana.cz

Italská restaurace, caffetérie a bar na Slovanech. Velký výběr specialit z italské kuchyně, pizza
a kvalitní italská vína. Podnik vlastní rodilý Ital.
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada. V podniku se točí Budějovický Budvar 12°.

Komentáře

hate84 [14. květen 2010 | 16:06]

Pizzerii sice vlastní italové, což bylo slyšet na každém rohu této restaurace, ale pizzu moc
dělat neumí. Těsto mi přišlo bez chuti a rajčatový protlak nedodával moc příjemné chuti. Sice
zde mají veliký váběr tstovin, ale omáčky nejsou také jejich silnou stránkou. Ceny jsou zde
opravdu neadekvátně vysoké.

dusevniinvalida [22. březen 2010 | 02:00]

Mam rad bolonsky spagety. Problem je, ze je malokde umeji. Doufal jsem, ze tady by mohli.
Bohuzel jsem se spletl. Ceny neadekvatni, Italove se ani nesnazi komunikovat jinak nez
italsky, coz samozrejme s ohledem na moji bravurni italstinu neni podstatny, ale presto, ze jo 
:-))

Markétka19 [10. únor 2010 | 16:44]

Když jsem tam byla já, tak byl obsazený jen jeden další stůl, pizzu nám donesli rychle, byla
výborná. Navíc kuchař i číšník jsou Italové, takže to bylo moc zajímavý ;) Určitě jsem tam
nebyla naposled :)

linlin [29. červen 2008 | 19:00]

Předražená pizzerie, kde už je couvért automaticky připočítáván k ceně. Podle mě není důvod
k takovémuto předražení. Pizza chutná průměrně, kečup na ní jí dával celkem hořkou chuť.
Plus vidím v přípravě v dřevěné peci, těsto na pizze bylo příjemně křupavé. Doba čekání
celkem dlouhá - 35-40 min, i když v restauraci skoro nikdo nebyl.

Chico [30. říjen 2007 | 17:40]

velmi pěkná italská restaurace, je sice trošku dražší ale prostředí a obsluha je příjemná a
dokonce při jedné návštěvě tam hrál houslista procházející mezi stolama. vaří opravdu dobře

Milka [13. srpen 2007 | 13:55]
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Pěkné prostředí a opravdu výborná pizza.
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