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Pulcinella

Adresa: Plaská Kategorie: na pizzu
Plzeň - Bolevec I. cenová kategorie

Telefon: +420-377-538-118 (od 26kč/pivo)

http://www.pulcinella.cz/

Originální italská pizzerie. Příjemné prostředí stylového restaurantu z dob historické Neapole.
Ochutnáte zde speciality italské kuchyně připravované výhradně z čerstvých italských produktů
a taktéž čerstvé ryby a  masa (jehněčí, telecí). 
Lahvové pivo Plzeňský Prazdroj a italské pivo Moretti a široký sortiment italských vín.
Otevírací doba:
Po- Čt: 11:00 - 23:00
Pá- So: 11:00 - 24:00
Ne: 11:00 - 23:00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - internet/Wi-Fi - ticket Restaurant - gastroPASS -
platební karty - Cheque Dejeuner - bezbariérový přístup - nekuřácký prostor - rozvoz jídel. V
podniku se točí Budějovický Budvar 12°.

Komentáře

wyllou [26. červenec 2016 | 12:49]

Zdravím nedavno jsem byla v této restauraci, kam už nepůjdu. Až na jednu slečnu, která byla
příjemná, ochotná, ostatní se nepředřeli. Restaurace nebyla nijak narvaná, ale 3 servírky
prostě nestíhali, dlouho jsem čekali na jídlo, když došlo potí, chodili jen tak kolem... Na to, kolik
tam stojí jídla, porce malá, oproti jiným podnikům a o pití nemluvě. Byla jsem zklamaná.

Pajibo [30. červen 2013 | 21:00]

Obsluha v pohodě. Prostředí je útulné. Záchod slušný. Pizza i těstoviny - skvělé. Vývar z
oháňky - chutný. Mascarpone s horkými malinami - blaho. Pulcinella je pro mě jedna z
nejlepších restauracích v Plzni.

ataner [22. červenec 2012 | 21:39]

Pizza patří k těm lepším v Plzni, obsluha byla příjemná, prostředí mi přijde trošku přeplácané,
ale to je věc vkusu... Celkem spokojenost..

Kex [30. říjen 2011 | 13:39]

Pizzerie se nenachází na zrovna atraktivním místě a ani stavba (montovaný domek), ve které
je umístěna, nevypadá zvenčí zrovna přitažlivě. Vnitřní výzdoba je o poznání lepší než vnější
vzhled a celkem koresponduje s profilem pizzerie, ačkoliv už není \"nejčerstvější\" - obrazy a
sušené dekorace jsou zaprášené, na trámech pod stropem visí pavučiny, atp. Nicméně při
posezení uvnitř může člověk celkem snadno vypustit panelovou džungli okolo. Bohužel ale tím
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pozitiva víceméně končí. Ceny jsou naprosto neadekvátní jak umístění a stylu pizzerie, tak
koncepci vnitřní výzdoby, čistotě, způsobu obsluhy, ale zejména kvalitě nabízené pizzy. Na
stolech sice nechybí např. panenský olivový olej, který je ale v odporně opatlaných lahvích, v
nichž se prodává, nikoliv např. v karafě. Na stole také jsou drobky předchozího stolujícího a na
ubrusech viditelné (v našem případě čerstvé) skvrny. Předložená pizza za ty peníze rozhodně
nestojí - těsto je bledé, mizerně vypracované a nedopečené, pizza nekřupe, prakticky nikde
není chycena pecí. Většina pizz nerespektuje receptury, např. Quattro stagioni není rozdělena
na čtyři viditelně jiné části podle ročních období, také byla v našem případě nedochucená, spíš
přímo bez chuti. Tradiční polévka Zuppa di Pomodoro za 50 Kč byla nejspíš z protlaku,
překyselená a nesprávně okořeněná. Nápoje jsou nesmyslně drahé, nejlevnější je voda bez
bublin, 0. 25 litru za 30 Kč. Pizzu v Pulcinelle rozhodně nedoporučuju, naopak obsluha byla
velmi milá, vstřícná a ochotná.

marwin [7. říjen 2011 | 12:13]

Po první návštěvě: neuvěřitelně dobrá obsluha! Poslední teplý podzimní den jsme si sedli
venku a hned nám s úsměvem nabídli deku. Žádné prodlevy, všechno s úsměvem a v pohodě,
profesionálně. Takhle spokojený s obsluhou jsem ještě v Plzni nebyl. Pochvalu zaslouží
způsob servírování espressa, které je uzpůsobeno českým poměrům, čili kdo che, může si
dolít hrnek horkou vodou. Pizza má poměrně slušné těsto, jinak nic moc, hodně nevýrazná,
taková nijaká, až chudá by se chtělo říct, nebýt té ceny.

lantash [30. červen 2011 | 13:52]

Na testu pizzy skoro nic nebylo (4 kolecka salamu, par kousku ananasu, trochu strouhaneho
eidamu) a suroviny vypadaly jako nejlevnejsi co se koupi, urcite ne italske. Testo bylo dobre,
napoje strasne drahe, obsluha dobra.

parmen [3. duben 2011 | 21:56]

pizza byla nedopecena pekelne chuda . olivovej olej byl bud starej nebo smichanej se
slunecnicovym. kdyz k tomu pripoctu ceny tak nechapu jak nekdo muze jezdit kuli takovy pizze
na lochotin. za ty prachy je lepsi si zaletet do italie tam je vsude skvela.

jochy [30. listopad 2010 | 21:36]

Navštívil jsem tuto restauraci a byl vcelku spokojen. Za své nemalé peníze jsem dostal
ucházející pizzu na které byly i některé originální suroviny. Cena nápojů mě trošku překvapila..

Bea [8. listopad 2010 | 19:18]

Vzhledem k tomu, že byla pizza připálená a abnormálně chudá dávám 2 hvězdičky.

Mody [7. červenec 2010 | 15:04]

výborná pizza a italská zmrzlina. Restaurace sice trošku dražší, ale za návštěvu tato pizzerie
jistě stojí.

hate84 [14. květen 2010 | 16:01]

Veliký váběr pizz a dalších italských pokrmů. Pizza je zde velice chutná i cenově přijatelná.
Prostředí je zde útulné. Ceny nápojů jsou zde poněkud vysoké, nabídka piv je zde malá.

Kiss [23. duben 2009 | 23:23]

Opravdu snad jedinná klasická originál italská pizzeria v Plzni. Výběr pizz, salátů a těstovin
velkolepý, chuť skvělá, ceny úměrné, s minutkami už je to horší. S nápoji je to podobné, velký
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výběr kvalitního vína, drahé nealko, pivo nic moc.

gary [22. duben 2009 | 21:23]

Příjemná a veskrze útulná pizzerie, jediná pravá italská v Plzni. Interiér skutečně jak ze staré
Neapole. Obsluha vždy příjemná. Předkrmy a polévky fantastické. Pizza vždy křupavá, tenká a
pečená, tak jak to má být. A rád se chodím na karafu výborného Frizzante. A opravdu pravým
Tiramisu vždy zakončím. A na Budvaru si také vždy pošmáknu.

Markétka19 [30. říjen 2008 | 15:58]

Restaurace je krásně zařízená, ale pizza mi vůbec nechutná. Slabý tvrdý a vysušený těsto a
ceny taky nic moc... Obsluha hysterická (slečna začala neskutečně ječet, když tam omdlela
nějaká paní, upustila tác a utekla).

fairysek [18. září 2008 | 21:33]

veliká škoda cen a polohy. nikdy jsem nejedla lepší pizzu než tady ..

Vrky [29. říjen 2007 | 17:26]

Je to tady pěkný, mají výborný noky, pizza mi moc nechutnala. Obsluha je skvělá, když něco
chcete, rádi Vás obslouží. Možná trošku dražší, ale stojí to za to. Je to tady opravdu skvělé.

nathan [24. září 2007 | 22:58]

Hezka pizzere akorat na muj vkus trošíčku draha. My ďelnicka třida se tam moc nenajíme.:-) 

Milka [24. červenec 2007 | 11:39]

Výborná pizza, kterou opravdu stojí za to ochutnat. 

Matci [22. červenec 2007 | 22:42]

Pecková pizza, fakt jsem asi nikdy neměla lepší;-)

sunbird [13. červenec 2007 | 10:15]

Docela mě zamrzelo, že tu nemá žádnou recenzi, tak jsem si říkala, že to musim hned
napravit, prože tu mají tam tu nej, nej, nej.... prostě úžasnou a nejlepší pizzu v Plzni a ani v
Praze jsem nejedla lepší. Na této pizze jsem se doslova stala závislou. Tenounké křupavé
těsto, kvalitní a pravé italské suroviny jsou zde hodně znát. Prostě pravá italská celozrná
mouka, výborná mozzarela (žádný eidam jako jinde :) ) a moje zamilovaná parmská šunka.
Vše čerstvé a výborné. Super atmosféra, takové útulňoučké. A i ostatní jídla jsou výborná.
Biftečky, těstoviny čerstvé-nepředvařené. No co dodat. Běžte vyzkoušet!!! Pokud bude
narváno můžete čekat déle než půl hodiny, ale vyplatí se to!
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