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U Sv. Jána

Adresa: Trhanov Kategorie: na jídlo
Trhanov - Chodsko II. cenová kategorie

Telefon: +420-379-795-117 (do 20-26kč/pivo)

http://www.restauraceusvjana.sweb.cz

Stylová chodská restaurace U Sv. Jána se nachází v na první pohled nenápadném domě na
návsi Trhanova mezi rybníkem a zámkem. Restaurace je překvapivě prostorná (kapacita až
180 míst) a je rozdělena do 4 samostatných částí. V létě je využívána veliká (několik desítek
míst) krytá terasa vybudovaná nad břehem rybníka. V nabídce jsou jak běžná jídla, tak i
chodské speciality, ale třeba i pokrmy italské kuchyně. K dispozici je salonek. Restaurace je
často navštěvovaná německými turisty.

Otevírací doba:

Po - Čt, Ne : 10 - 22
Pá - So     : 10 - 24 Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - ubytování. V podniku se točí
Kofola  - Gambrinus 10° - Gambrinus 12° - Plzeňský Prazdroj  - Kozel Černý  - Chodovar 13° -
Chodovar 11° - Radegast Birell  - Kozel 10°.

Komentáře

JohnyRicio [18. červen 2012 | 22:21]

V restauraci jsem si objednal kuřecí spíš. Donesli mi ho syroví. po reklamaci mi ho odnesli,
znova napíchali a dosmažili. Trvalo to 20 minut. Mezitím mi stihli vychladnout brambory a byly
celkem neochotný i při této reklamaci. Kolga co byl semnou se ani po 2 hodinách čekání jídla
nedočkal. Druhý kolega si objednal svíčkovou a za hodinu mu sdělili že  knedlík již není a co si
k tomu dá jiného. Z 20-ti jídel co jsme si objednali jedly 4 lidi. A to byla restaurace téměř
prázdná. Zde mě již nikdy neuvidí. Nedoporučuji

řezi [27. srpen 2011 | 14:36]

V tomto podniku jsme stálými hosty... většinou máme štěstí na slečnu Andreu, která je
usměvavá, milá a ochotná... je pravdou,že objednávky někdy trvají déle, ale vzhledem k
tomu,že restaurace má kapacitu 180míst a není vyjímkou,že jsou tato místa obsazena,
chápeme i délku čekání... ale jak říkám, záleží na obsluze... Proto doporučujeme naše
sluníčko Andrejku.. děkujeme.

d2011 [14. srpen 2011 | 21:46]

Návštěva 14. 8. 2011 ? první a poslední  Obsluha sice rozběhaná, ale vcelku úplně mimo...   -
Pivo jsme si sice objednali vcelku v klidu, přišlo na stůl za cca 5 minut. ? OK   - Jídlo ?
objednáno, po 45 min. dotaz na to jak to s jídlem vypadá, po dalších 10 ti minutách, nám bylo
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sděleno, že asi v kuchyni ulítla naše objednávka. TEČKA.     - Nová objednávka jídla ? dalších
10 min. ? přišla info o tom, že jídlo co chceme nemají..   - Otázka, tedy za jak dlouho nám
udělají nějaké jídlo?? ? Odpověď ? Asi za dlouho..  Závěr?    - zrušení všech objednávek a
placení po dalších 10ti minutách a odchod.    - celkový ztracený čas ? cca 1h 45 min.  Vzkaz
ostatním ? NEDOPORUČUJI!

gary [27. květen 2009 | 12:05]

Tak v tomto podniku jsem byl již dvakrát a to většinou po cyklistickém výletu v českém lese. A
jsem vždy nadšen, nádherné a stylové chodské prostředí a ten výhled nad rybníkem, no to
nemá chybu. Ceny jsou trochu vyšší, ale vzhledem ke kvalitě jídel a velikosti porcí to lze
odpustit. Prostě super.

Vladimír [12. srpen 2008 | 15:09]

Skvělá restaurace, příjemné posezení na terase, veliký výběr poměrně levných jídel, skvělá
nabídka piv za velice rozumnou cenu, nyní navíc začali točit i skvělý Chodovar 11 a 13 (zatím
za zaváděcí cenu 17, 5 a 23kč). Obsluha je příjemná a rychlá. Návštěvu Sv. Jána musím
jednoznačně doporučit.
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