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Rango

Adresa: Pražská Kategorie: na pizzu
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-377-329-969 (do 20-26kč/pivo)

http://www.rango.cz

Restaurace se nachází v centru Plzně 20 m od hlavního náměstí. Nechte se okouzlit
interiérem, který Vás provede bell epoque, toskánskem a konečně atmosférou 16. století, ve
kterém byl dům postaven a kde ještě pořád v nádherných sklepních klenbách stojí studna jako
svědek dávné minulosti (Oficiální text). 
Tato restaurace je vhodná jak ke klidnému a romantickému posezení v tichém prostředí při
svíčkách, tak například k obchodní shůzce.
Otvírací doba: 
Po-Pá: 11.00-23.00
So-Ne: 12.00-23.00
Jsou zde dostupné tyto extras: gastroPASS - platební karty - ubytování - TV/projekce - rybí
kuchyně. V podniku se točí Budějovický Budvar 12°.

Komentáře

AndyvonPilsen [23. srpen 2016 | 13:29]

Byli jsme s přítelem v této restauraci 2x. Ochotná a rychlá obsluha, výborné jídlo a pěkná
atmosféra. Děkujeme.

kutna [20. prosinec 2015 | 04:45]

Rango dávám celkem pravidelně na polední menu a občas na večeři \"sklep\". Obsluha na
jedničku. Usmějí se, komunikují. Před několika lety jsem měl problém s jejich přílišnou
servilností, naštěstí tohle odladili. Kvalita jídla je v pořádku co se týče stabilního jídelního
lístku. V poledním menu je často znát potřeba šetřit za každou cenu a jídlo tak nereprezentuje
(to je slovo) Rango zrovna dobře. Tomatová polévka v Plzni bezkonkurenčně nejlepší i přesto,
že je znát rozdíl na osobě kuchaře - jednou je lehce kyselejší, jednou sladší. Ale ano, chutná v
obojím provedení. P. S. Chlape, proč jsi shodil ty vousy? Velká škoda:-)

Jeepers Creepers [22. leden 2015 | 19:36]

Překvapují mne některé starší negativní recenze, osobně nemám žádné výhrady k této
opravdu pěkné restauraci (spodní \"sklepní\" část\"), stylové a útulné prostředí. Pivo, jídlo,
obsluha v pořádku. Pro mne ta nejhezčí plzeňská rest., v které jsem byl a rád se tam zase
vrátím.... určitě doporučuji navštívit a vyzkoušet.  Aktualita: Rest. zařazena do  Maurerova
výběru GRAND RESTAURANT 2015.

StayC [10. říjen 2014 | 18:54]
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Trochu jsem měla strach po přečtení recenzi, ale restauraci nám doporučili známí, tak jsme
vyrazili. A byli jsme s manželem mile překvapeni. Jídlo výborné, obsluha profesionální. Určitě
zase přijdeme.

lantash [27. listopad 2013 | 11:40]

Jídlo spíše průměrné - nenadchlo. Obsluha se snažila, ale přesto jsme na jídlo čekali
neúnosně dlouho, přestože nebylo úplně plno.

Rusalkao [2. listopad 2013 | 21:18]

Předem rezervovaný stůl pro více osob a nebyl připraven. Neoznačené nízké klenby.  
Příjemné prostředí.  Jídlo velmi dobré.

LucieBlaž [1. červen 2013 | 20:22]

Chodila jsem několikrát za rok, ale poslední tři návštěvy mě zklamaly a už nepřijdu. Přes
obědy zde pobíhá od baru do výtahu nějaká \"sekretářka, úřednice?\" - prostě širší slečna v
civilu, která očividně nikdy nedržela více jak jeden talíř na dvě ruce. Působí poněkud
arogantně a nešikovně - nemá tam prostě co dělat. Zdravit také neumí. Natož nás usadit, nebo
říci, že se nevejdeme. A jídlo si myslím, že je co půlroku menší a menší, horší a horší a dražší
a dražší..  Plus stále padající wifi, příšerná hudba.  Škoda - prostory jsou nádherné a obsluha
(Ti opravdoví číšníci) příjemní a očividně z oboru.

dzupka [26. duben 2012 | 15:37]

Restauraci jsem navstivil pred 5 lety (pracovni vecere - uz se nepamatuji, takze asi nic
superextra) a pred 2 dny... jeste ted se muj travici trakt dava dohromady zrejme z hov.
carpaccia. Po prichodu do teto \"recko-italske\" restaurace, jak hlasa nadpis nad vchodem,
jsem na otazku cisnika: \"Zda neco k piti na zacatek?\" odvetil ze ano, ze 2 sklenky prosecca.
Nevim jestli nevedel, ci spatne artikuluju, ale musel jsem vysvetlit, ze se jedna o sekt, ale z
Italie. Nemeli! Asi jako prijit do ctyrky u nas na vsi a hospodskej by nevedel co je rum nebo
fernet. Coby predkrm jsem pozil zrejme ono inkriminovane hovezi carpaccio, manzelka si dala
carpaccio taktez, avsak z tunaka. Jake bylo nase prekvapeni... tunak je zrejmne nejblizsi
pribuzny lososa, nebo musel byt marinovan v savu. Chutove vsak docela ok. Tenke platky
svickove s lanyzovym olejem na rukole byly dobre, ovsem manzelky steak s omackou \"demi
glace\" to bylo neco, resp. maso ok, ale omacka \"demi glace\" byla sra*ka z plechovky, cemu
nasvedcovala nejenom zmenena konzistence behem chladnuti, ale predevsim (pa)chut vsech
tech maggi, vitana a spol. zazraku. Mozna jsme jen byli ve spatny okamzik na spatnem miste...
nebo jsme si meli dat pizzu

xpiggi [25. leden 2012 | 19:42]

Restauraci jsem navštivila několikrát, z toho 3x jsem byla z různých jídel dost zklamaná.
Myslím, že si hrajou na hohen lohe, ale zas tak extra dobře tam za ty předražené ceny nevaří!

já [13. leden 2012 | 17:31]

Stylový interiér, příjemná obsluha. Jídlo dobré (nikoliv vynikající), ceny nadprůměrné.
Nabízená vína neodpovídají kvalitě, na jakou jsou oceněna. Jak zde pročítám zdejší recenze,
lidé u nás v Plzni evidentně dobré jídlo (natož dobré víno) nepoznají.

Lukke [5. březen 2011 | 16:52]

Vynikající jídlo s naprosto profesionální obsluhou, nejromantičtější místo na večeři v Plzni se
slečnou. Jednoznačně doporučuji, samozřejmě s lahvinkou výborného vína.
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portorico [7. prosinec 2010 | 14:44]

Byl jsem zde již vícekrát a stále mohu psát dokola výborné jídlo, hlavně tedy pizza a
Lambrusco i pivo je dobré. Krásné a romantické hradní prostředí se svíčkami, stylově zvolené
v historickém sklepení, což ale působí opravdu pěkně a navíc Vás díky absenci oken
nerozptyluje venkovní prostředí, při placení Vám číšník přinese zavřené desky s účtem
založeným uvnitř a nechá je na stole a odejde, vy vložíte bankovky do desek a on si desky po
chvilce opět odnese, je to hezký zvyk lepších restaurací, který se u nás moc nevidí. Pokud
plánujete někoho pozvat na rande a udělat co možná nejlepší dojem, je to přesně to pravé,
alespoň co se výběru místa týká. Jen jednou jsem byl nespokojený a to když do restaurace
zavítali naši němečtí sousedé a byli tak hluční svým smíchem, že to bylo na pokraji
snesitelnosti. Po upozornění obsluhy jestli by je mohla nějak poprosit, aby se utišili, byla
reakce, že se mi omlouvá, ale že ona neumí německy. Ale jinak jsem byl vždy spokojený
velmi. Tuhle restauraci společne s Cholulou řadím mezi dvě nejlepší restaurace v Plzni.

dusevniinvalida [4. prosinec 2009 | 21:27]

Zašli jsme v jeden podvečer všedního dne. Kromě nás nebyl nikdo. Interiér ve sklepě hezký,
obsluha snaživá, bohužel viditelně nepocházející z oboru, ale budiž. Jídlo průměrné za
nadprůměrné ceny. Zeleninová obloha nečerstvá, brambory špatně uvařené - uvnitř syrové. S
ohledem na ostatní recenze nevím. Buď jsme byli v nepravou chvíli na nepravém místě nebo
jsem příliš náročný.

Kiss [6. září 2009 | 17:35]

Pravdou je, že jsem zde byl již několikrát, ale recenzi jsem vždy nějak opomenul a proto činím
tak dnes, tato opravdu stylová je velmi netradičním místem pro českého konzumenta, avšak
tady konečně platí že za hodně peněz máte i mnoho muziky.

Raddekus [6. září 2009 | 10:52]

Když jsem si pročítal předchozí recenze, byl jsem docela zvědavý, co to je vlastně za podnik.
Včera jsme tam vyrazili a dobře jsme udělali. Po dlouhé době podnik, který mi 100% padl.
Krásná atmosféra se svíčkami ve starobylém klenbovém sklepě, obsluha, která umí přijít v
pravý čas, vynikající jídlo (jehněčí z pece), dobré víno. Pravda, člověk si musí připlatit, ale
vůbec toho nelituji. Dávám poprvé 5 hvězdiček! :-)

gary [14. červenec 2009 | 11:51]

Byl sem zde poprvé a musím říct, že mě překvapil unteriér kleneb, jak na hradě.  Obsluha sice
nechvátala, ale jídlo bylo fantastické, jehněčí nemělo chybu a polévka rovněž. Ceny dražší, ale
za kvalitu se musí platit. A Budvar mě nevadí, naopak, když je dobrý, proč ne.

zavazal [28. únor 2009 | 03:31]

Byl jsem velice překvapen z tohoto podniku. Moc jsem si pochutnal, obsluha profesionální a
vkusně oblečená. Interiér moc pěkný, ideální pro romantický večer.

Lajka [6. prosinec 2008 | 13:00]

Pěkné, sklepík vhodný na návštěvu s kočkou.

amy [3. říjen 2008 | 17:52]

Pěkné posezení, příjemná obsluha, výborná polévka, ODPORNÉ LASAGNE. Nedá se nic
dělat, do hospody chodím kvůli jídlu, takže jen 2
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Willeminka [18. květen 2008 | 19:00]

Stylová restaurace RAngo, zaručené čerstvé a kvalitní suroviny a skvělý kuchař :) zkrátka jídlo
je určitě na jedničku:) Milá a profesionální obsluha se Vám neustále věnuje, k výběru máte
nespočet druhů  výborných vín a to romantické prostředí se svíčkami:) co víc si přát:)Určitě
doporučuju:)

gashak [18. duben 2008 | 16:38]

obsluha je báječná... a nahoře je skvělé posezení...

viliam [18. březen 2008 | 05:23]

vynikající pizza.. velice se mi zamlouval způsob francouzské obsluhy. interiér je v duchu
celého historicky nabytého náměstí..

Chico [14. leden 2008 | 18:22]

Nádherně útulná pizzerka ve sklepě, kterej je skvěle zrenovovaný. Jídlo dobrý, obsluha
příjemná, atmosféra jako nikde jinde. Prostě skvělá! Navíc už je to i hotel tak se pak můžete i
vyspat.  edit 14.1. 2007 - bohužel změnili točené pivo kvůli investorovi, který je Budvar!
prostředí stále moc pěkné, ale budvar to prostě všechno zhatí!!!

Votep [28. září 2007 | 11:52]

Perfektní restaurace s výbornou kuchyní. Pravda že trochu dražší, ale za kvalitu se holt platí.
Takže nemohu jinak než doporučit...

rev [4. září 2007 | 22:36]

naprosto nejluxusnější Pizzerie v Plzni miluju jí taky tam chodim skoro každej den:-*

scampa [17. srpen 2007 | 14:45]

V rangu je příjemné prostředí, nemůžu si vynachválit hovězí carpacio

Milka [24. červenec 2007 | 11:26]

Prostředí opravdu bezkonkurenční, zejména v horkých letních dnech oceníte úžasný chládek a
klima plzeňského podzemí osvětleného svíčkami. Jídlo úžasné a vynikající dezerty zejména
profitero a tiramisu.

Heal [22. duben 2007 | 13:11]

Ve sklepě je příjemně, dobré jídlo i obsluha, jen trochu vyšší ceny

Jamie [28. březen 2007 | 20:33]

Ve sklepě vládne skutečně moc příjemná atmosféra, moc ráda čas od času do Ranga zajdu.
Mají tam výborná nejen jídla, ale hlavně jedno z nejlepších Tiramissu, co jsem kdy měla :-)
Obsluha taky moc fajn, takže ani není co řešit.

Fiky [19. únor 2007 | 10:12]

Restaurace, kde mají výborná jídla i dobré porce, o čem jsem se před nedávnem zase
přesvědčil. Obsluha je super, ale prostředí dole ve sklepě je o hodně lepší než nahoře. Takže
pokud to jde, choďte dolů :-)
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Milhausz [31. březen 2006 | 12:35]

Tuto restauraci jsem objevil již před pěti lety a už tehdy jsem jí byl okouzlen. Někomu se může
zdát snobská a předražená, ale jen do té chvíle než ochutná ?. Jídlo a zejména PIZZA (To
velké písmo si zaslouží.) je u nás v Plzni skutečně unikátní. Já jsem prostě ještě nikdy nejedl
lepší pizzu, a že jsem ji snědl hodně. Zkrátka mít tu moc dal bych kuchaři řád republiky, nebo
co se to u nás uděluje. Obsluha je decentní a velmi příjemná a to do té míry, že i takový škrt,
jako jsem ku příkladu já, jim při každé návštěvě nechá nezanedbatelnou diškreci. To místo
jsem si prostě zamiloval a zamiluje si ho každý, kdo má rád italské a řecké speciality. 

ambiente [31. březen 2006 | 12:34]

Prima pizzerka kde mají snad nejlepší a především nejtenčí pizzu v Plzni. 

CyrilČestmír [29. leden 2006 | 21:35]

Stylový podnik pro romantické, ale i jiné posezení nacházející se poblíž náměstí ve starobylé
ulici ku Praze ukazující. Je sice lehce vyšší cenové kategorie, ale jídla jsou chutná a prostředí
velmi příjemné(zcela ve smyslu úvodníku)!
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