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Indigo

Adresa: Zborovská Kategorie: na jídlo
Plzeň - Doudlevce I. cenová kategorie

Telefon: +420-378-609-999 (od 26kč/pivo)

http://www.restaurantindigo.cz

Luxusnější restaurace v nové přístavbě hotelu Hazuka nabízí speciality mezinárodní kuchyně
za velmi příjemné ceny v moderním stylovém prostředí (54 míst). Každý den naleznete v
jídelním lístku polední menu. K dispozici je venkovní terasa vhodná pro letní akce nebo jen tak
k posezení s výhledem na Plzeň.

Otevírací doba:

Po - Ne: 11:30 - 23:00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - internet/Wi-Fi - rybí kuchyně - vegetariánská
kuchyně. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Petromila [25. prosinec 2013 | 23:47]

Pokud se chcete vytáhnout před někým, kdo upřednostňuje kvalitu před kvantitou -
jednoznačně ho sem vemte! Vynikající jídlo, super obsluha a pěkné prostředí, takže suma
sumárum za ty peníze se to opravdu vyplatí.

Supportik [3. září 2013 | 21:11]

Právě jsem se s přítelem vrátila z Indiga již podruhé a opět nás nezklamalo. Jídlo i obsluha
výborná. Nemůžu uvěřit, že v Plzni se dá takhle uvařit a za takové ceny. Vřele doporučuji a
budem se tam rádi vracet.

Drice [13. únor 2013 | 09:09]

Do této restaurace se vracím pokaždé s jistotou, že za své peníze dostanu dokonalé jídlo. 99%
ostatních  \" restaurací \" by si mělo vzít příklad. Dle mého názoru jedna z nejlepších restaurací
v Plzni.

italianahani [26. prosinec 2012 | 12:53]

Tak, jak je to v Indigu, si představuji výbornou restauraci. Milá obsluha, co Vás uvítá hned po
vstupu, příjemné prostředí, výborné jídlo. Za mě pět hvězdiček a kdyby jich bylo deset, Indigo
si je zaslouží.

mirk [31. květen 2012 | 14:53]
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příjemný prostředí na Plzen slušný jídlo i dobrá obsluha. stojí to za ty peníze.

Alicey [26. prosinec 2011 | 18:05]

Souhlasím s ostatními, kvalita upadá, ale i tak Indigo ZATIM patří mezi top restaurace v Plzni

já [1. červenec 2011 | 12:33]

Příjemné prostředí, jídlo výborné jak chuťově, tak vizuálně - opravdu gurmánský zážitek, velmi
příjemná obsluha - starší číšník - dokáže jídlo doporučit. Doporučuji a v budoucnu určitě
zopakuji. Ve spodním příspěvku kritika, že se tam kouří - nevím, já měl pocit, že je to
nekuřácká restaurace... :)

veny [1. červen 2011 | 14:59]

Restaurace, která v Plzni určitě patří do TOP TEN bohužel kvalitou lehce upadá. S jídlem
prakticky nikdy nebyl problém - především rok, dva zpátky byla kvalita přímo špičková. Interiér
je čistý a zajímavý. Problémem se poslední dobou stala obsluha, která je jako den a noc -
starší číšník je vynikající, má znalosti a umí Vám jídlo doporučit. Mladý číšník je problém - věci
mu padají z tácu, jakmile má v restauraci 3 stoly, tak nestíhá. Klidně místo bianco Martini
přinese Extra Dry, a je mu to úplně jedno. Proto takovéto hodnocení - se starším číšníkem 4, 5
hvězdy, s mladým hvězdy dvě. Bohužel jsme v tomto měly poslední dobou smůlu - proto
hvězdy tři.

davy [2. květen 2011 | 12:33]

Jídlo výborné, vizuální úprava jídla nadstandardní. Kvalita vša trochu poklesla oproti
předchozím letům. Naposledy nás velmi zklamalo např. i Creme brulee, ktere bylo horsi nez
prumerny cesky puding, studený pudingový polotovar s trochou karamelu. Co je však zásadní
nedostatek a důvod, proč jsme tam s rodinou přestali chodit, že v době oběda se v restauraci
kouří. Sice nám byl nabídnut nekuřácký stolek u schodů, ale protože se nejedná o stavebně
oddělený prostor, děti byly cítit kouřem jen za dobu krátké návštěvy. Navíc i když restaurace
byla prázdná, podnik byl zcela zakouřený kouřící obsluhou na baru:-(  Je mi líto, chodili jsem
sem dříve kvůli kvalitě jídla a čistému prostředí, ale nyní zejména s malými dětmi opravdu
nelze, škoda.

dusevniinvalida [22. březen 2010 | 01:50]

Mam pocit, ze kvalita jidel ponekud upada. Nebo chodim ve spatnou dobu - schopnosti
zdejsich 2 kucharu jsou totiz nezanedbatelne odlisne. Verte me, znam oba(panove, resp. 1 z
nich, necht promine). Z drive, pro me nadstandartni restaurace, se stava mozna lepsi prumer?
Situaci nepomaha ani stridani obsluhy.

Nikkol [15. březen 2010 | 15:35]

Velmi příjemné a čisté prostředí. Nápaditý jídelní lístek, ze kterého si vybere opravdu každý.
Mají zde snad nejlepší polévky v Plzni. Obsluha příjemná, leč často nestíhá. Většinou tam byl
jen jeden číšník. Ceny celkem příznivé a jídlo nezklame. Tam jdeme vždy s jistotou, že si
pochutnáme. Jen více takových restaurací v Plzni.

jardaok [20. prosinec 2009 | 12:50]

Bohužel se nemohu ztotožnit s názory ostatních uživatelů. Výběr dle jídelního lístku je lákavý a
prostředí i obsluha příjemné. Jídlo na talíři vkusně upravené a základní suroviny kvalitní. Vůně
mírně přepáleného oleje, chuť ohřívaných brambor, omáčka pravděpodobně \"z pytlíku\" a
další drobnosti mne od příští návštěvy asi odradí. Nicméně musím uznat, že v Plzni je to spíše
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vyšší standard. Pokud srovnáme nabídku jídelníčku s obsahem vinného lístku, tak dosti
propastný rozdíl. Třeba tomu někdy ještě šanci dám.

dzupka [21. červenec 2009 | 17:48]

Jedna z nejlepsich plzenskych restauraci, ne-li vubec nejlepsi!!! Popisovat vysokou uroven
pokrmu, personalu atd. by bylo \"nosenim drivi do lesa\", ale rad bych upozornil na velmi dobre
poledni menu, kdy pomer \"cena/vykon\" je naprosto vyborny a taktez na ruzne speciality mimo
staly jidelni listek. Proste takto by mela dle meho nazoru vypadat moderni restaurace na
urovni. *****

Raddekus [7. červen 2009 | 13:33]

Nejprve to nejdůležitější - jídlo výborné, úroveň obsluhy výborná, z jídelního lístku si určitě
vyberete. Z pití bych se přimluvil přidat i jiné značky piva než Prazdroj.  Interiér hezký a čistý,
nezakouřeno a bez hluku.  Káva Corsiny v pořádku, ale malá sklenka vody k ní by snad
restauraci nezruinovala.  Poměr cena/hodnota výborná - večeře pro dva (salát, 2 speciality z
horní části ceníku, nealko, káva) za 600 považuju za dobře investované peníze a rozhodně jich
nelituji.  Dávám 4, 5 hvězdičky (a to nejde, takže 4) - k ideálu nechybí mnoho (atmosféra a
hudba, málo hostů na sobotní večer). Držím palce restauraci a řadím ji v součanosti mezi TOP,
kam zajít na dobrou večeři v Plzni.

dandulicka [1. duben 2008 | 21:59]

Restaurace se spickovzm jidlem a prostredim... fakt sem uz tak dlouho lepsi jidlo v restauraci
nejedla, jako tady. vrele doporucuju, restarauce ma i wi-fi a velmi klidne prostredi. proste
jednicka

Finchik [21. únor 2008 | 14:24]

Moje současná nejoblíbenější restaurace, překvapila mě i docela příjemnými cenami za
špičkové jídlo...
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