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Restaurace La Provence el Cid (bývalé Corso) prezentuje kuchyni z jihovýchodní Francie.
Kromě typicky provensálských jídel vaří i podle receptů z celé oblasti středomoří, s občasným
zpestřením exkurzí do asijské kuchyně. Interiér podniku je rozdělen do dvou částí. Jednu z
nich vyplňuje prostor exklusivní restaurace; v té druhé bílá a fialová barva a vůně levandule
evokují francouzský venkov. 

V nabídce jsou kvalitní francouzská vína, hlavně z oblasti kolem řeky Rhôny. Uvnitř najdete i
akvárium s živými humry a kraby a rybí vitrínu s čerstvými mořskými rybami a plody. Vždyť
právě úcta k surovinám a čerstvost jsou znaky provensálské kuchyně.

Po 48. místě v roce 2011 se pro rok 2013 podnik umístil jako 67. nejlepší restaurace v ČR
podle publikace Maurerův Výběr GRAND RESTAURANT.
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - ticket Restaurant - gastroPASS - platební karty -
Cheque Dejeuner - bezbariérový přístup - rybí kuchyně - vegetariánská kuchyně. V podniku se
točí Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Deroyce84 [15. červenec 2014 | 09:40]

V této restauraci jsme byli s přítelkyní před časem na dárkový voucher, týkající se
pětichodového menu pro dva. Obsahovalo terinu, tomatovou polévku, nějaké ravioly, plum
steak, filet z lososa. Celé menu pro dva stálo 1000 Kč. Chápu, že 5chodové menu je
poskládáno obsahově tak, aby vydalo zhruba za běžnou porci oběda/večeře, to je v pořádku,
avšak těch 2 x 5 \"pidi\" porciček pro dva za cenu 1. 000 je hodně předražená \"sleva\" :-) 
Možná by se dalo namítnout, co kvalita surovin? No nevím, za 1. nedostali jsme na stůl nic, co
by bylo chuťově tak bombastického, aby jsme si neřekli větu: \"nic výjimečného, co si
neuvaříme doma..\" 2. protože se téměř denně stravuji v pohostinských zařízeních již nějaký
ten pátek. 3. umím vařit 4. do obchodu na nákup také sem tam přijdu = dovedu sám za sebe a
pro sebe tyto faktory zhodnotit a tak většinou i přesněji odhadnout.  Proto, shrnu li svýma
očima svoji 1. návštěvu na tomto místě a směrem k voucheru, pak restaurace na mě
zapůsobila dojmem za hodně peněz málo muziky, aneb hrajeme si na gastronomii. To vše
podtrhla větička na dárkovém voucheru ve smyslu: \"dává se 5 - 10% z celkové útraty jako
spropitné\" - asi kdybyste zapomněli...  \"Paradoxně\" díky takovému \"výsměchu\" hostům,
jsem nedal dýško žádné a úplně čistým svědomím vůči osobě, která takovou nehoráznost
pustila do světa.  Ale dva + jsem si odnesl - výborná, příjemná obsluha a výborné francouzské
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víno - to je zkrátka moje slabina.

jana84 [14. září 2013 | 17:21]

Do Cida u Branky jsem vyrazila cíleně za gurmánským zážitkem a nebyla jsem zklamána.
Předkrm šneci - čekala jsem pidi mističku, ale byla to rozumná porce. Maso vyloupané bez
skořápek, trapasů á la Pretty Woman bát se netřeba :-) Šťáva s houstičkou mi chutnala víc než
šneci. Z hlavních chodů jsem nějak nevěděla, co si vybrat, jelikož rybám ani mořským
potvorám neholduju a toho tam mají většinu. Skončila jsem tedy u šafránových noků s kousky
kuřecího - jako variace na halušky velmi zajímavé, chuť výrazná a nevšední, porce tak akorát.
Že je obsluha úslužná a nevtíravá, i když host nepřichází v nóbl ohozu, považuji v restauraci
této úrovně za standard. Trochu mě proto zaskočilo podání dochucovadel ve formě skleněné
slánky s čímsi na dně a skleněné pepřenky, takové stejné mám totiž doma a stály v Tescu 30
korun - buď má mít podnik dochucovadla v něčem stylovém, nebo má v kvalitní restauraci
kuchař důvěřovat svému umění a jídlo podávat dochucené přesně tak, jak má být, aby si to
host ničím přisypávat nemusel. Placení kartou také považuji za samozřejmost bez toho, aby se
host musel obtěžovat k baru (že jim do lokálu nedosáhne signál) a tam se s barmanem trochu
rozpačitě domlouvat, jak může zaplatit spropitné. Jestli se Cid opravdu cítí na první stovku
Maurerova výběru, měl by tyto drobnosti vychytat.

jaromirjanak [31. srpen 2013 | 19:03]

Dobrá restaurace, doporučuji!!

HelKo [11. červenec 2013 | 17:55]

Včera jsem v této restauraci slavila s rodinou svou promoci a byla jsem příjemně překvapena.
Poslední 4 roky jsem dost často v Praze a netušila jsem, že v Plzni může být podnik, jež předčí
s přehledem i ty pražské. Jídlo bylo výtečné a obsluha vynikající (sympatický a velmi vstřícný
pán a stále usměvavá brunetka tvořili naprosto dokonalou atmosféru). Rozhodně doporučuji a
těším se, že brzy opět zavítáme.

Drahy01 [5. červenec 2013 | 09:26]

Včera jsem tuto restauraci navštívila - velké zklamání :-( jídlo průměrné, obsluha průměrná a
při placení v EURech mě obsluha obrala - za účet 1. 789 Kč jsem platila 80 EUR, 5 EUR jsem
nechavala pro obsluhu a zpět mi vrátili 200 Kč!

sefrda [2. srpen 2012 | 09:44]

Výborné jídlo i pití, kvalitní a milá obsluha, vše naprosto v pořádku.

keruocok [17. březen 2012 | 21:54]

El Cid Corso se stala mou nejoblíbenější restaurací, za poslední půl rok jsem tuto restauraci
navštívil asi 4x a pokaždé jsem byl nadšený, obsluha naprosto dokonalá a pro jídlo nemám
slov - velká poklona kuchařům, prostředí příjemné. Pokaždé jsem odtud odešel spokojen na
120%! P. S. paella mě uplně odrovnala, výborná, skvělá porce a za odpovídající cenu. Těším
se znovu na další kulinářský zážitek!

jeni [16. únor 2012 | 06:49]

Tutu restauraci jsme navštívili s kuponem ze slevového portálu a musím říct, že doslova
bomba. Krásné prostředí, příjemná, milá a vstřícná obsluha a jídlo výtečné. Vřele doporučuji.

Miracle [17. leden 2012 | 21:39]
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Nejlepší restaurace v Plzni !!! Ceny jsou sice vyšší, ale po ochutnání jídla vám nebude ani
trochu líto jediné koruny a ještě si objednáte dezert. Cena naprosto odpovídá kvalitě, chuti a
porci (která není vůbec malá). Mimochodem čokoládový fondán, který tam přímo pečou, zalitý
vanilkovou omáčkou je gastronomický skvost! Určitě doporučuji ! ! !

Adleita [4. červenec 2011 | 14:11]

Skvělé jídlo a pití, skvělá profesionální obsluha!

jochy [28. únor 2011 | 21:51]

Po celé řadě dobrých recenzí jsem se do tohoto podniku také dostal. Jídlo bylo vynikající,
obsluha však mi přišla trošku vyjukaná, což mě při místních cenách trošku zklamalo. Jistě však
navštívím znovu

Vohry [26. únor 2010 | 12:48]

Jedna z nejlepších restaurací v Plzni. Výborné jídlo, bohatý výběr kvalitních nápojů. Ideální pro
romantický večer s partnerkou...

mali [9. únor 2010 | 10:14]

Moc příjemná restaurace. Výborná obsluha a ještě lepší jídlo. Jako stvořena pro výjimečné
příležitosti.

jeppe [4. leden 2010 | 13:43]

Vážně to zde nemá chybu, kdykoliv se zastavím není mi líto času ani peněz. Opravdu milé po
všech stránkách. Vřele doporučuji.

jardaok [20. prosinec 2009 | 12:41]

Určitě bych zařadil mezi TOP 3 v Plzni. Příjemný a čistý interiér, pozorná obsluha a kvalita jídla
bez výkyvů. Na Plzeň velmi slušný výběr vín a to i rozlévaných. Vzhledem k tomu, že mám rád
čaj, tak oceňuji i více než dostatečný výběr kvalitních čajů.

dusevniinvalida [4. prosinec 2009 | 21:39]

Moderní interiér není moje parketa, ale jiné minus nevidím. Obsluha profi, jídlo v horším
případě dobré, zpravidla však velmi dobré - výborné. Zkrátka když se chci dobře najíst, vím,
kam jít. Pro mě restaurace patřící v Plzni mezi TOP 5, spíše však TOP 3.

Divoký jezdec [21. říjen 2009 | 09:56]

Dýchla na mě úžasná atmosféra, kterou tvoří nejen moderní a přesto teplý interiér, báječná
nabídka ne úplně běžných, ale velice chutných jídel, ve které si každý najde to své a nebude
dlouho tápat. Nadchnul mne výběr z vynikajících vín a vše dotvářela šarmantní obsluha s
nejen profesionálním, ale hlavně lidským přístupem. Báječná káva. Určitě k Vám brzy na svých
cestách znovu ráda zabloudím. Brno?abych nezapomněla - báječným orientačním bodem v
těchto dnech, pokud nejste zrovna z Plzn a hledáte právě tento podnik na dané adrese, pro
Vás bude  krásný žlutý bagr v reálné velikosti postavený  před okny podniku.

Bandor [23. srpen 2009 | 21:08]

Doporučuji všem navštívit, rastaurace má skutečně úroveň a vynikající jídlo. Obsluha příjemná
a rychlá. Menu není nijak dlouhé, ale zato nabízí příjemný výběr. Jídla jsou servírovaní vkusně
bez zbytečné a téměř všudepřítomné zeleninové oblohy. Vyzkoušeli jsem telecí s
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gratinovaným bramborem a kachní prsíčka s nokya rádi se sem vrátíme pro další kulinářský
zážitek. Vše podtrhla i výborná káva Illy.

judithwolf [6. červenec 2009 | 15:38]

gastronomický zážitek a úúúúúžasná a velmi příjemná obsluha, řešící požadavky zákazníků s
grácií, výborná vína i káva, z menu jsme ochutnali téměř vše a všechno bylo vysoké kvality,
obzvláště nás oslovila kachna a domácí těstoviny

Kiss [27. květen 2009 | 21:49]

Věcička, která stojí za návštěvu, velice příjemná a rychlá obsluha, jídla i nápoje jsou velmi
speciální, ale chutná v patřičné cenové kategorii, interiér i zahrádka je řešena velmi originálně.

gary [27. květen 2009 | 21:42]

Dnes jsme zde byli na kafi, konkrétně espresso. Kafe výborné. Ochutnal jsem též fantastickou
zmrzlinu, německé značky, nutno dodat za briskní cenu, ale za kvalitu se platí. Nejlepší byli
krabi, kteří se na nás koukali z akvária. Čerstvé mořské plody sou zde samozřejmostí, někdy
dáma pak dám info.

amy [24. duben 2009 | 20:10]

Obsluha byla ochotná, mají výborný salátový bar i jídla. Krom pár výjimek takto slušné jídlo
jinde nedostanete.
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