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AKROPOLIS ŘECKÝ RESTAURANT

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

Telefon: +420-377-533-723 (od 26kč/pivo)

http://www.restaurant-akropolis.cz

Vítejte v tradičním řeckém restaurantu AKROPOLIS v Plzni na Roudné s dlouholetou tradicí od
roku 1998.
Zveme Vás na celoroční posezení v zasklené vyhřívané terase a na venkovní přírodní
posezení pod rozkvetlým vínem. Rodiče s dětmi jistě ocení dětské hřiště - pískoviště,
prolézačky a trampolína. V letních měsících každý pátek, sobotu a neděli grilujeme steaky a
čerstvé ryby. V nabídce je též velký výběr kvalitních řeckých vín a koňaků naší restaurace.
Restaurant AKROPOLIS v Plzni nabízí speciality tradiční řecké a středomořské kuchyně, telecí
maso, zvěřinu, ryby, steaky, míchané saláty a gyros. Servírujeme speciality připravené výlučně
z kvalitních a čerstvých řeckých surovin.
Každý týden pro Vás připravujeme v pracovních dnech v době od 11 hod. do 15 hod. vždy
čerstvé polední menu.
Naše restaurace se také specializuje na pořádání firemních večírků, soukromých
společenských oslav, rautů a svateb. Zajistíme oslavy narozenin, promoce i jubilea. Pro hosty
naší restaurace máme k dispozici vlastní parkoviště přímo v areálu. Wi-fi připojení je
samozřejmostí.
Restaurace je nekuřácká. Kouřit lze v prostorách zahradní restaurace a salonku.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme kvalitně strávený čas v restaurantu AKROPOLIS v
Plzni.
 

Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - internet/Wi-Fi - gastroPASS - platební karty -
Cheque Dejeuner - rybí kuchyně - nekuřácký prostor - rozvoz jídel. V podniku se točí Plzeňský
Prazdroj  - Pilsner Urquell 12°.

Komentáře

CZ [17. květen 2016 | 21:12]

ŘECKÝ RESTAURANT AKROPOLIS Vás vítá v letní sezoně 2016. Venkovní terasa s dětským
hřištěm je již otevřena. Těšíme se na Vaší návštěvu. Podělte se s námi také o Vaše názory a
ohodnoťte naší restauraci. Sledovat Nás můžete také na fb, instagramu a nebo ohodnit na
tripadvisor.cz Samozřejmostí jsou naše internetové stránky restaurant-akropolis.cz a email
info@restaurant-akropolis.cz S přáním dobré chuti - kolektiv restaurantu Akropolis. CZ

Pajibo [30. červen 2013 | 21:33]

Prostředí dobré. Obsluha nic extra, ale ujde. Wc nic moc, což je problém celé Plzně. Jídlo je
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dobré. Vývar s gyrosem chutný. Těstoviny dobré. Gyros chutný. Tortilla také dobrá. Je to
restaurace, kam se nebojím zajít na jídlo.

MaFa [2. červen 2013 | 13:39]

Restauraci jsme navštívili v pátek večer a zvolili posezení na kryté terase. Prostředí čisté a
příjemné Obsluha milá a profesionální Jídlo - čerstvé krevety na grilu byly velmi chutné, ale
papričky Jalapeňos jako předkrm příliš nepálily. PLNĚNÉ JEHNĚČÍ ROLKY S UZENOU
PANCHETOU - velmi dobré a porce dostatečná.

Tomáš [10. květen 2013 | 14:51]

Stará Akropolis byla strašná. V "nové" jsem sice nebyl, ale to, že si provozovatel napíše sám
na sebe recenzi, důvěru nevzbuzuje :(  (jméno profilu uživatele CZ je stejné jako provozovatel
na jejich webu...).
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