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U Černého Orla

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

Telefon: +420-377-220-363 (do 20-26kč/pivo)

http://j2m@seznam.cz

Černý Orel se nalézá v historickém centru Plzně (roh Rosseveltovy a Malé ulice). Podnik
nabízí příjemné posezení v historických prostorách ve stylu doby M.D.Rettigové. 
Celková kapacita restaurace je 110 míst, k dispozici je polední menu v ceně okolo 69Kč, dále
pak hotová jídla (od 80Kč) a samozřejmě minutky. 
Součástí restaurace je nekuřácký koutek a salonek o kapacitě 30 míst, kde je možné pořádat
svatby, bankety, firemní akce a výstavní galerie.
Otevírací doba:
Po- So: 11.00-23.30 hod.
Ne: 11.00-21.00 hod.
Jsou zde dostupné tyto extras: ticket Restaurant - gastroPASS - platební karty - Cheque
Dejeuner - nekuřácký prostor. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj  - Kozel Medium 11° -
Radegast Birell  - Master Tmavý 18°.

Komentáře

Beg [29. červen 2010 | 16:42]

V pondělí 28. 6. 2010 jsem zašel na oběd s rodinou do restaurace Černý orel. Jaké bylo moje
překvapení. Jídelníček nabízel několik velmi lákavých hotových jídel a velké množství minutek.
Chybu neměl vepřový plátek s houbovou omáčkou. Také svíčková omáčka neměla chybu
porce byly velké. Personál i prostředí bylo velice příjemné. Ceny na dnešní dobu jsou příznivé.
Obsluhující personál nám ochotně ukázal i krásný salonek. Kdo se chce dobře najíst at si
zajde k orlovi. Děkujeme.

RADA888 [16. únor 2010 | 23:36]

Naposledy jsem v této restauraci byl asi před půl rokem, po mém zážitku s obsluhou, ktera
byla velice nepříjemná a jídlo se nedalo jíst, jsem se zařekl, že už tam nepůjdu. Ale prostředí
se mi moc líbolo, tak jsem řekl, že to ještě zkusím a byl jsem mile překvapen, obsluha byla
velice příjemná, usměvavá, jídlo bylo výborné a bylo ho hodně. Určitě sem opět zajdu.

a1234 [7. únor 2010 | 09:36]

Tahle \"restaurace\" je ostuda. Nechápu jak tohle zařízení může fungovat. Naznačovalo to už
to, že restaurace byla uplně prázdná. Sklenice na pití nám přinesli již použité a neumyté. Ale
OK.... největší průser bylo ale jídlo. To že nám přinesli ůplně něco jiného než jsme objednali....
taky OK, ale to že se to nedalo jíst, to už jsem nevydýchal. Já snim cokoliv, ale tohle bylo
opravdu hnus. Proste klasický blevajz co dostanu v každé zaplivané butice. Zdeněk Pohlreich
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by měl z nich radost. O obsluze ani radši nemluvim... odšpoulená servírka se věnovala rusky
mluvícím kolegům za barem. Po roce jsem si vyšel s manželkou, kdy jsme měli hlídání pro
dcerku a totální zklamání. Doporučení.... nenavštěvovat!!!

Ivan75 [12. červen 2009 | 12:22]

&#1047;&#1076;&#1088;&#1072;&#1089;&#1090;&#1074;&#1091;&#1081;&#1090;&#1077;,&
#1089;&#1072;&#1084;&#1099;&#1081; &#1083;&#1091;&#1095;&#1096;&#1080;&#1081;
&#1080;
&#1077;&#1076;&#1080;&#1085;&#1089;&#1090;&#1074;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&
#1081; &#1074; &#1075;&#1086;&#1088;&#1086;&#1076;&#1077;
&#1055;&#1083;&#1079;&#1085;&#1077;
&#1088;&#1077;&#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1072;&#1085; &#1089;
&#1088;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1086;-&#1091;&#1082;&#1088;&#1072;&#1080;&
#1085;&#1089;&#1082;&#1080;&#1084;
&#1084;&#1077;&#1085;&#1102;.&#1054;&#1095;&#1077;&#1085;&#1100;
&#1087;&#1088;&#1080;&#1103;&#1090;&#1085;&#1072;&#1103; &#1080;
&#1074;&#1085;&#1080;&#1084;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1072;&
#1103;
&#1086;&#1073;&#1089;&#1083;&#1091;&#1075;&#1072;.&#1054;&#1090;&#1083;&#1080;&
#1095;&#1085;&#1072;&#1103; &#1080; &#1086;&#1095;&#1077;&#1085;&#1100;
&#1074;&#1082;&#1091;&#1089;&#1085;&#1072;&#1103;
&#1077;&#1076;&#1072;,&#1086;&#1089;&#1086;&#1073;&#1077;&#1085;&#1085;&#1086;
&#1059;&#1082;&#1088;&#1072;&#1080;&#1085;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;
&#1073;&#1086;&#1088;&#1097;.&#1055;&#1086;
&#1089;&#1091;&#1073;&#1086;&#1090;&#1072;&#1084;
&#1079;&#1074;&#1091;&#1095;&#1080;&#1090; &#1078;&#1080;&#1074;&#1072;&#1103;
&#1084;&#1091;&#1079;&#1080;&#1082;&#1072;.&#1057;&#1087;&#1086;&#1089;&#1080;&
#1073;&#1086;,&#1095;&#1090;&#1086; &#1077;&#1089;&#1090;&#1100;
&#1090;&#1072;&#1082;&#1086;&#1077;
&#1079;&#1072;&#1074;&#1077;&#1076;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077;.

tom70 [24. květen 2009 | 22:39]

V sobotu jsme tam měli sraz - rusky hovořící a česky neumějící obsluha, tragédie - co je to
řezané pivo, bavorák netušila, čekání na pivo 30-60 min, na zaplacení taktéž, donesené často
neodpovídalo objednávce, porce podprůměrné, jídlo dobré. Od 20h se restaurace naplnila
rusky hovořící klientelou podezřelého vzhledu snad z celé Plzně, rozjela se ruská diskotéka
repertoáru 60tých let, chovali se jak doma, grilovali šašliky a obsluha se zpomalila o 50%.
Perla večera - doneste nám Modrý Portugal. Áno, a červený nebo bílý? Doporučuji se vyhnout
obloukem a nevracet se, pokud nejste rusofil.

Kiss [27. duben 2009 | 21:31]

Jídlo velmi chutné, obrovské porce, ceny vyšší, obsluha přiměřená, vcelku pohodový klidný
podnik.

gary [22. duben 2009 | 22:45]

V této restauraci jsme pořádali takový malý srazík a byl jsem zde poprvé. A zklamán jsem
nebyl, ceny trochu dražší, pravda. Ale poté, co mě přinesli velkou porci jídla a jídlo bylo
opravdu chutné, tak jsem byl spokojen. Obsluha příjemná.

Votep [28. září 2007 | 12:20]
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Pivo je dobrý, jídlo chutný, prostředí pěkný, obsluha pozorná, ale celkově to působí takovym
sterilnim dojmem, absolutně bez atmosfery... Jo a taky to neni zrovna levný...
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