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Californská restaurace American center

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

Telefon: +420-+42-037-723 (od 26kč/pivo)

http://americancenterrestaurant.cz

Californská restaurace & bar v  suterénu budovy American center má od 1.3.2011 nového
majitele. Šéfkuchuř nabízí californskou kuchyni včetně poledního menu. Také Vás zve na
pravé americké hamburgery. Ochutnejte něco jiného, než českou kuchyni! V přízemí je
nekuřácká kavárna s využitím WI-FI free. Jsou zde dostupné tyto extras: jukebox -
internet/Wi-Fi - nekuřácký prostor. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

lantash [24. únor 2012 | 12:34]

Majitel/kuchar byl opravdu mily a prijemny, bohuzel se zbytkem nadsenych komentaru nemohu
souhlasit. Asi zalezi co ocekavate, kdyz sem jdete. My jsme ocekavali restauraci, bohuzel jak
nekdo uz psal, je to spis takove to lepsi rychle obcerstveni z americkych filmu kam se chodi na
kafe a snidani nebo hamburgery. Co se tyce jidla, meli jsme tortilu (obr. cislo 10), byla takova
spis prumerna a nic originalniho na ni nebylo. Co me nastvalo mnohem vice nez jidlo, byla
naprosto nefungujici ventilace - v restauraci byl silne citit olejnaty pach smazeni a to se tam
moc nevarilo - krome nas dvou byl obsazen pouze jeden dalsi stul. Veskere obleceni timto
pachem priserne nacichlo - coz neni nic co si predstavuji ze se mi stane v restauraci a
podporuje to spis dojem jako z fast foodu.

lubosh [8. únor 2012 | 20:40]

Vynikající restaurace, která má svou jedinečnou atmosféru, o kterou se stará především
vynikající majitel, kuchař a barman v jedné osobě. Nic podobného v Plzni nenajdete. A pokud
chcete zjistit, jak skutečně chutná hamburger, tak je to skvělé místo. Hledáte místo, kde se
dobře najíte a ještě v příjemné, přátelské atmosféře. Toto je pravé místo. Mohu jen doporučit.

Modrý trenky [15. prosinec 2011 | 19:09]

Výbroná restaurace, sice trochu malá, ale přesto výborné jídlo. S kuchařem jsme si popovídali
anglicky. Doporučuji BBQ Western Burger.

nemik [9. prosinec 2011 | 13:12]

A já bych to do výšin tedy vyzdvihovala. Nejpříjemnější obsluha z plzeňských restaurací. Pravé
americké burgry. Výtečné stejky. Čerstvé suroviny. A naprosto výborné deserty, že se cukrárny
mohou jít zahrabat se svojí šlehačkou ze spreje. tím jsem si pokaždé pochutnala. A co se
prostředí týče. Rozhodně si nymyslím, že si chtějí hrát na luxusnější restaurant. Na mě to
báječně působí. Taková tipická americká restaurace. (takové ty jak vídáme ve filmech, kde
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vám dají černou kávu a míchaný vejce k snídani :) Ať se jim daří.

Martanos [25. červen 2011 | 13:06]

Já bych to až zas do takových výšin nevyzdvihoval, burgery jsou kvalitní a originální, ale to je
tak to jediné co hodnotím kladně. Steak byl průměrný, udělaný moc a přišlo mi že byl spíš z
roštěnce než ze svíčkové, jak je uváděno na jídeláku. Celkové prostředí také nepůsobí
nějakým závratným dojmem, přijde mi jako by si dva lidi chtěli hrát na luxusnější restauraci v
jedný suterénní místnosti s kuchyní 3x1, 5 metru, která je cítit po celým sále. Takže pokud si
chcete dát dobrýho burgera tak můžu doporučit, ale pokud někdo chce úrověn při náké
slavnostnější večeři, tak jděte jinam.

Morico [23. červen 2011 | 22:33]

Naprostá dokonalost. Tohle je unikát plzeňských restaurací. Jídlo naprosto perfektní, nebojím
se tvrdit, že nejlepší, co jsem kdy jedl. Je poznat, že je vše z kvalitních, čerstvých surovin!
Obsluha perfektní, profesionální a milá. Kuchař se přišel zeptat, jestli nám chutná. Tuhle
restauraci opravdu doporučuji, ceny naprosto v pohodě a kvalita je oproti ostatním restauracím
úplně někde jinde. Jo a kalifornské polední menu za 75 Kč, které je kvalitou naprosto stejné
jako ostatní jídla, no pracovat ve městě, tak jsem tam každý den!

marwin [10. květen 2011 | 09:59]

V pátek 6.5.2011 služební oběd v 7mi lidech a bylo to bez výhrad. Skvělá mandlová polévka s
krustou a vynikající steaky! Hodně hodně dobré!
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