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Budino Ristorante

Adresa: Pallova Kategorie: na jídlo
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-776-730-305 (od 26kč/pivo)

http://www.budino.cz

Ristorante Budino je nekuřácká restaurace pro všechny, kteří mají rádi italskou kuchyni. Svým
hostům nabízí výběr  jednoduchých jídel venkova celé Itálie a pro náročnější i slavné recepty
italské vysoké gastronomie.

Restaurace se specializuje na těstoviny, které jsou vlastní výroby. Jsou zde připravovány
omáčky podle tradičních receptur a v otevřené kuchyni můžete vidět, jak je kuchaři připravují.
Dále v nabídce nechybí telecí scaloppine, kuřata alla diavola, hovězí tagliaty, ryby, frutti di
mare a další.

Vybírat můžete z širokého sortimentu vín a to nejen z Itálie. V nabídce je také několik druhů
grappy a espresso. Restaurace je zcela nekuřácká.

Otevírací doba: 
Po-So 11.00 - 23.00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - gastroPASS - platební karty - Cheque Dejeuner
- bezbariérový přístup - nekuřácký prostor. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj  - Stella Artois
.

Komentáře

kuřátko [6. srpen 2013 | 13:34]

Nejlepší Italie v Plzni bez pochyb, kvalitní jidla z kvalitních surovin, kéž by bylo v Plzni více
takových, bohužel nejsou

klarinkaj [1. leden 2013 | 19:20]

Restaurant Budino jsem navštívila několikrát, vždy velmi příjemná obsluha, jednoduchý a
přehledný jídelní lístek, jídlo i pití výborné. Velké plus příjemnému, klidnému a hlavně
nekuřáckému prostředí. Mohu všem vřele doporučit.

aranek [18. říjen 2012 | 21:21]

Jedna ze dvou nejlepších restaurací v Plzni. Vynikající italská kuchyně, čerstvé a kvalitní
potraviny, jídla jednoduchá (ale v tom je jejich kouzlo), výborná vína.

TwoR [27. listopad 2011 | 01:36]

Pominu-li vytecnou kuchyni (v Plzni pravdepodobne nejkvalitnejsi, co se tyce italske kuchyne
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na sto procent nejlepsi), prejdu-li domaci pecivo, po kterem se vam bude doslova styskat,
musim prejit k vyborne obsluze (ctyri navstevy), kde nas trikrat obsluhovala slecna, ktera po
konverzaci priznala ze je pouze zamestnana brigadne (!), nejde jinak nez dat plnych pet
hvezdicek. Pro me osobne nejlepsi restaurace v Plzni, kde i mene movitejsi si muzou zajit na
poledni menicko, ktere je za 125,- (polevka + hlavni jidlo) a zakusit tak poctivou, domaci a
velmi precizni gastronomii nejenom v Praze. Jsem dosti narocny, avsak tuhle restauraci, co se
tyce Plzne prohlasuji za jasny klenot a must-go pro kazdeho. P. S. - V patek sefkuchar kupuje
cerstve ryby - doporucuji!

Maestron [22. září 2011 | 14:27]

Úžasná restaurace. S přítelkyní jednou za uherský rok zajdeme a pokaždé jsem smutný z toho
že tak úžasně prostá a vynikající restauraci v Plzni je jenom jedna. Co člověk potřebuje víc,
než trochu toho opravdu dobrého domácího jídla a milou obsluhu ? Já si za to rád zaplatím.
Tady se neprodává naleštěný exkrement, jako v jiných \"luxusních\" restauracích.

petr1 [10. srpen 2011 | 19:58]

Navštěvuji dnes již pravidelně a  cítím se tam díky prostředí a personálu jako doma. Na oběd
je třeba rezervovat stůl, bývá tam plno. Jednoduchá jídla mi naopak vyhovují, protože vždy
vím, co si objednávám a také co dostanu. Kvalitní jídlo bez zbytečných kudrlinek. Nepamatuji
si,že by mi nechutnalo. A super je, že Vám k jídlu nepřinesou ani tatarku ani kečup, protože je
prostě nemají:)V Plzni velká odvaha. O čerstvost surovin se stará šéfkuchař a majitel v jedné
osobě, společně s jeho velmi usměvavou ženou. Tahle rodinná a přátelská atmosféra
restauraci dodáva jisté kouzlo, které v Plzni jiná restaurace nemá. Zvlášť když tam zastihnete
jejich malé dcery, které také rády \"pomáhají\". Jsem fanda.

WineEnthusiast [3. červenec 2011 | 13:16]

Asi 4 nebo 5 návštěv. Vždycky mi to přislo takový bez chuti bez nápadu, třeba ne uplně
špatný, ale takový nijaký.  Maso teda občas docela blbý. Prostředí a interier je fajn. V
jednoduchosti je sice krása, ale možná všeho moc škodí. A asi i té jednoduchosti. Ale možná
jsem tu kuchyni jen nepochopil, to se mohlo stát.

davy [30. duben 2011 | 12:50]

Skvělé a originální italsky laděné jídlo, profesionální a pozorná obsluha. Polední menu za
125,-Kč skvělé, na úrovni gurmánského oběda na objednávku. Nemám nejmenší výhrady, a
budu chodit denně, když bude čas:-) Ceny vyšší (u nápojů nejsou tuším vůbec v jídelním
lístku), ale rád za takovou kvalitu a příjemný pocit vítaného hosta zaplatím.

ms [17. březen 2011 | 15:03]

Pro mě nejlepší v Plzni!

pajikn [8. březen 2011 | 14:12]

Opravdu exklusivní třída na poli plzeňských restaurací. Italská kuchyně  jedinečné úrovně.
Vřele doporučuji návštěvu tohoto stánku vynikající italské gastronomie.

manchild [21. leden 2011 | 09:18]

Navštívil jsem podnik s rodinou. Těstoviny byly dobré, obsluhující personál skvělý, ale chování
kuchaře nepřijatelné. Objednal jsem si well-done steak. Byl mi přinesen medium-rare až
medium (podle toho v jakém místě steaku). Obsluha řekla, že není problém a steak odnesla.
Když mi byl donesen steak kuchařem, musel jsem si vyslechnout komentáře o tom, že tomu
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nerozumím a jak jsem si vůbec dovolil požádat o dodělání mého jídla... Ty 2 hvězdy jsou za
ochotu obsluhujícího personálu. Ty 3 hvězdy mínus jsou za kuchaře.

gary [19. květen 2010 | 00:22]

Nedávno jsem chtěl vyzkoušet nějakou italskou restauraci a tak jsem zašel na doporučení i
sem. Prostředí se mi líbilo. Slušné vystupování obsluhy na úrovni není také zrovna všude.
Ceny o něco vyšší, ale za kvalitu se holt platí. Jídlo s vínem a lattém bylo výborné.

jonastas [13. květen 2010 | 18:05]

Uzbávám, že je to asi restaurace pro někoho jiného, ale já jsem byl velmi VELMI zklamán.  Po
přečtení zdejších recenzí jsem asi očekával příliš a tak bylo zřejmě těžké nás uspokojit... V
tomto typu podniků se zřejmě očekává, že si host objedná předkrm, jídlo a zákusek - to bych
ale utratil 1000 kč a to je opravdu příliš. Když jsem snědl jídlo (bylo výborné) v podstatě jsem
nevěděl jestli jsem už po jídle, nebo stále čekám.... Za 300 korun bych tedy čekal víc. NIcméně
uznávám, že gurmán si tu přijde na své a má-li dost peněz určitě se dobře nají. Já zůstanu u
Velblouda a podobných podniků, kde se vaří pro normální Čechy

vendis [10. leden 2010 | 08:26]

jednoduché jídlo, jednoduché menu, perfektní a profesionální obsluha, hezké prostředí, teplé
talíře, řekl bych, že je to nejlepší restaurant v Plzni

Gondola [9. leden 2010 | 23:01]

Je to jednoznačně nejlepší restaurace v Plzni a širokém okolí, vynikající jídlo, které je čerstvé a
chuťově výborné, krásné prostředí s italskou atmosférou - hraje zde italské rádio :-); výborná
káva a bezkonkurenční dezerty. vřele doporučuji alespon vyzkoušet, ceny odpovídají kvalitě;
vzkaz pro dusevnihoinvalidu - boloňské špagety tam nedělají, možná jsi byl někde jinde :-)

Raddekus [4. září 2009 | 09:20]

Prostředí je fakt pěkné a příjemné, obsluhu bych hodnotil stejně :-). Konečně místo, kde
nebudete při odchodu smrdět kouřem z cigaret.  Oceňuji, že jídelní lístek není přeplácaný
všemi možnými smaženými nesmysly, ale zároveň si každý vybere - v mém případě to byly ty
vychvalované domácí těstoviny s houbami, salát, víno. Dávám 4 hvězdičky. Ceny o kousek
vyšší, ale nemám problém si připlatit za příjemné prostředí, dobré jídlo a usměvavou obsluhu.
Určitě lepší než špatné jídlo, ošklivé prostředí a studená němka za poloviční cenu :)

iivannka [19. červen 2009 | 19:23]

Tato restaurace mě velmi potěšila. Nejen nekuřáckým prostředím, ale báječnou atmosférou,
díky níž byl večer hned příjemnější. Kombinace domácího prostředí se závanem středomořské
pohody je super. Sice mě trochu zaskočilo pivo ve skleničce na víno, nicméně i to jsem
schopná překousnout. :-)

L@D@ [7. duben 2009 | 12:57]

Prostředí je zde příjemné, obsluha v pohodě. Akorát co mi zklamalo, večer došlo pivo a nový
sud již nenarazili a lahvová plzeň naservírovaná do sklenicky od vína nic moc (o ceně ani
nemluvě).

verca [27. březen 2009 | 22:36]

Ciste, domaci, neformalni prostredi, fajn servis, ale hlavne jidlo snu... Vari jednoduchou
italskou kuchyni, bez zbytecnych serepeticek. Super testoviny, masicka a kazdy patek cerstve
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ryby:-))Na ty chodime s manzelem pravidelne, jeste nas nezklamali. Doporucuji.

martin29 [11. březen 2009 | 08:42]

Velmi dobrý podnik, s jednoduchou, ale o to lepší italskou kuchyní. O to rafinovanější jsou
dezerty. Slušná a profesionální obsluha. Příjemné prostředí pro večer ve dvou i ve více lidech.
Na Plzeň spíše vyšší ceny, ale odpovídá to kvalitě, kterou dostávate zpět. Doporučuju.

dusevniinvalida [15. září 2008 | 22:42]

Jednou jsem vyzkoušel (boloňské špagety) a nic dalšího testovat raději nebudu. Bída s nouzí.

Jetro [15. srpen 2008 | 21:32]

Jídlo vynikající, zajímavé recepty. Obsluha v našem případě trochu více pokulhávala :-(  

Johnny [8. červen 2008 | 10:50]

Italská restaurace, ve které budete marně hledat pizzu. A je to dobře. Na pizzu do pizzerie, do
Pallovky na italské speciality. Těstoviny vlastní výroby, masa na netradiční způsoby, příjemná
a ochotná obsluha a hezké NEZAKOUŘENÉ prostředí. Aktualizace: Začínám tuhle restauraci
zbožňovat.. :)

lucash [13. květen 2008 | 21:48]

Výborný podnik s ještě lepšími italskými specialitami, které si mužete vychutnat v
nezakouřeném prostředí. Zde se nebudu moc rozepisovat moje hodnocení je 5 hvězdiček. Jen
malá výtka na závěr:Chtělo by se polepšit v přípravě espressa.

zavazal [14. březen 2008 | 08:41]

Pěkné prostředí, milá obsluha a hlavně se tu nekouří, což je super!!

Chose [6. únor 2008 | 10:27]

jde to¨

Stránka 4


