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Zeke Sushi bar
Adresa:
Telefon:

Smetanovy Sady
Plzeň - Centrum
+420-371-430-020

Kategorie: na jídlo
I. cenová kategorie
(od 26kč/pivo)

http://www.zekesushi.cz
Pro ty z Vás, kteří sushi znáte, je zde připravena pestrá nabídka jak tradičního, tak moderního
sushi, včetně několika setů a večerních menu.
Těm z vás, kteří sushi neznají,rádi poradí a ukáží, že sushi nemusí být jen syrové ryby, byť je
to tradiční způsob přípravy tohoto japonského pokrmu. V denní nabídce tak najdete například
rolku s restovaným hovězím masem nebo kachními prsíčky, uzeným lososem a krémovým
sýrem.
Pro ty, co raději zeleninu, je zde připraveno vegetariánské futomaki (silná rolka) se špenátem,
tamago (japonská vaječná omeleta), s houbičkami šitaké a paprikou. Jídelní lístek doplňuje
neméně zajímavá vinná karta, kde lze naleznout převážně francouzská vína, společnosti
Merlot d`Or. Jsou zde dostupné tyto extras: internet/Wi-Fi - nekuřácký prostor - rozvoz jídel. V
podniku se točí Radegast Birell .

Komentáře
kutna [3. duben 2016 | 12:26]
Obsluha více než v pořádku, chválím. Slečny milé, usměvavé, komunikativní. Standard si v
tomhle ohledu drží celou dobu existence. Občas se mi zdá, že nigiri s lososem je trochu lepší
ve Zlatém drakovi, ale naložený tuňák, rolka s uzeným lososem a sýrem Philadelphia ad. jsou
u nich bezkonkurenční. Cenově jsou trochu výše, ale na řízek sem člověk nejde, že ano. Za
mě rozhodně Zeke ano.
doctore [27. říjen 2013 | 10:27]
Výměna obsluhy hodně pomohla, naprostá spokojenost! Sushi bylo parádní, jídelní lístek je
konečně plný fotek sushi, sashimi a dalších jídel. Skvělá skladba vinného lístku, nová vína za
lepší ceny než tomu bylo dřív. Rozhodně lze doporučit, jídlo má úroveň na kterou jsem zvyklý
nejen z Prahy, ale i ze světa.
masekpetr1 [31. srpen 2013 | 19:21]
Kam jinam na sushi v Plzni než do Zeke baru. Doporučuji, hlavně sushi s lososem.
Milka [21. únor 2012 | 18:14]
Opravdu výborné sushi, příjemná a znalá obsluha, krásné prostředí.
TwoR [4. leden 2012 | 04:24]
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Asi jedine dobre sushi v Plzni, vyborna obsluha, perfektni znalost jidelnicku i napojoveho listku
do detailu, sushi se dela u baru, takze si muzete sednout a pokochat se jak vam kuchar
pripravuje vasi objednavku. VELMI doporucuju vytecne svestkove vino! EDIT: Jak slecna
Alicey nademnou konstatovala, po par navstevach opravdu musim prehodnotit vjemy z tetoho
sushi baru. Kvalita jidla se zrejme lisi od kuchare ke kuchari (nemel sem moznost se vice
seznamit), nicmene v dobe moji prvni navstevy, bylo sashimi k dispozici. Je veliko skoda ze
prave ono sashimi ustupuje z jidelniho listku. Ale opet musim poznamenat, ze sashimi bylo k
dostani, nebo k nedostani, zrejme podle momentalniho kuchare.
Alicey [26. prosinec 2011 | 17:51]
Vzhledem k tomu, že jiné sushi bary v Plzni nejsou (Vietnamce v Plaze a na Borech opravdu
nepovažuji za sushi - nic odpornějšího jsem snad ještě neochutnala)tak se musím spokojit se
Zeke. Obsluha vždy milá, bar útulný, nicméně na sushi by měli zapracovat... párkrát se mi
stalo, že to opravdu nestálo za nic, obvykle ale hodnotím jako průměrné. Ale co bych chtěla,
Plzen není Praha :-) Jídelní lístek obsáhlý, ale postrádám sashimi...
Tree [29. září 2011 | 10:45]
ahoj, chci se zeptat, jaký jsou tam ceny. díky
bonhbhon [6. září 2011 | 21:11]
Perfektní obsluha, která nám (jako začátečníkům) poradila co a jak, doporučila co si dát, atd..
Prostředí příjemné jídlo fantastické!!
davy [2. květen 2011 | 13:10]
Skvělé jídlo, obsluha slušná. Konečně čerstvé a kvalitní sushi v Plzni.
Nikkol [19. únor 2010 | 14:45]
Opravdu příjemné prostředí i obsluha. Výborné víno a dobré sushi. Když to porovnám s
japonskou restaurací v Praze, tak je to sushi trochu jinde, ale i tak mi moc chutnalo. Jen tak
dál. Konečně něco zajímavého v Plzni.
miffi [20. leden 2010 | 06:38]
výborný
Stoupislav [29. prosinec 2009 | 23:42]
Moc dobré sushi
iivannka [18. prosinec 2009 | 22:57]
Obsluha byla velice milá a jako naprostým začátečníkům nám pomohla s výběrem, poradila,
jak se co jí a jídlo bylo taky výborné. Navíc měli dobrý čaj.
Kiss [28. září 2009 | 16:53]
S hodnocením mohu jen souhlasit, pro ty kteří s tím nemají zkušenosti to bude vypadat a
chutnat exoticky, ale mě především nadchlo opravdu výborné a kvalitní víno.
ambiente [12. srpen 2009 | 14:12]
Příjemná obsluha a v Plzni jedinečná sushi kuchyně spolu s výběrem kvalitních vín dávají
tomuto podniku skvělou atmosféru pro večeři ve dvou.
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