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El Cid

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

Telefon: +420-377-224-595 (od 26kč/pivo)

http://elcid.cz/elcid

Španělská restaurace el Cid se zaměřuje se na rustikální španělskou, ale i na obecně
středomořskou a rybí kuchyni. Najdete zde i tapas bar, kde vám barmani připraví vynikající
koktejly. Důraz je kladen  na kvalitní servis a suroviny.

V roce 2013  se podnik umístil na 19. místě absolutně a na 3. v kategorii obsluha v prestižním
Mauerově výběru Grand Restaurant nejlepších a nejzajímavějších restaurací v ČR.

Se španělskou kuchyní ladí i vzhled restaurace. Interiéru dominují tlumená žlutá, oranžová a
červená barva; dřevo a porcelán. Na stěnách visí originály Jiřího Kovaříka s motivy koridy a
pod stropem se houpe španělská sušená šunka ...
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - ticket Restaurant - gastroPASS - platební karty -
Cheque Dejeuner - rybí kuchyně - vegetariánská kuchyně. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj
.

Komentáře

masekpetr1 [31. srpen 2013 | 19:17]

V této restauraci jsme se cítili jako na dovolené u moře, Příjemná obsluha a výborné jídlo. Moc
nám chutnali borůvkové dezerty. Hlavně zapečené borůvky z pece s nějakou pěnou.
Doporučujeme!!!

Drahy01 [5. červenec 2013 | 09:23]

Úžasná restaurace, skvělé jídlo a úžasná obsluha. Absolutně nechápu, jak El Cid La Provence
může mít lepší hodnocení?!? El Cid maximálně doporučuji!!!

LucieBlaž [1. červen 2013 | 20:29]

Naprosto dokonalá restaurace, báječná obsluha a podnik, kde mi nevadí dát za kvalitní jídlo
větší peníz. Stojí to za to. :)

Annette [4. květen 2013 | 08:51]

Byli jsme zde na \"vánočním degustačním menu\". Popravdě si u těchto voucherů často
nejsem jistá, zda Vás opravdu kvalitně obslouží a naservírují porce, jako byste si platili chody
zvlášť. Tady si jistá být mohu! Voucher zahrnoval 4 chody, kde jsme již po výborném předkrmu
byli naprosto plní (a to jsme nabídli i kamarádům). Poté přišla na řadu obrovská porce hlavního
chodu a na závěr ještě variace sýrů s bagetkou a čokoládový dezert. Vše bylo naprosto
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vynikající, jen pro degustační menu toho bylo až až! Vřele doporučuji!

tomasak [18. duben 2013 | 18:09]

Tak tato restaurace asi nej v Plzni. Skutečně světová kvalita za Plzeňské ceny.

jaromirjanak [18. únor 2013 | 20:32]

Super restaurace s vynikajícím jídlem. Podle nás nejlepší restaurace v Plzni. Byli jsme tam
naposledy včera a zase jsme byli spokojeni. Obsluha je příjemná a pozorná. To se moc dnes
nevidí. Vína mají za hodně rozumné ceny a dá se tam pořídit i levné víno co stojí za to.
Doporučujeme špíz z mořských plodů, krevety na česneku :-) mňam. Je dobře, že jsou i v Plzni
restaurace kam se dá chodit a dobře se najíst. Jára

kava [29. leden 2013 | 22:25]

Předností této restaurace je opravdu skvělá obsluha, která se v Plzni jen tak nevidí. Ochutnané
jídlo (předkrm a steak) bylo velmi dobré, i když porovnáme-li cenu/výkon/chuťové sladění
jedná se o standard. Co však zkazilo chuť se vrátit je kuřácké prostředí. Ačkoliv jsme seděli v
nekuřácké sekci, stačilo aby si v přední části na baru zapálil jeden člověk a měli jsme
kompletně po večeru. Bohužel sem se již nevrátíme, nemá smysl si platit drahé jídlo a nechat
si jej zkazit kouřem jako v jakékoliv béčkové restauraci.

petrmasek [10. prosinec 2012 | 14:39]

Naše oblíbená restaurace, i když ne nejlevnější. Hlavní jídla z jídelního lístku od 200,- :-(.
Takže sem zajdeme jen občas. Ale mohu jen doporučit. Já jsem si dal krevety na česneku a
entreccotee (steak) a žena tapasu a lososa. Vše super. Obsluha byla příjemná a když jsme
odcházeli dokonce nám otevřeli i dveře. To se dnes moc nevidí. Kdyby to tam bylo levnější
rozhodně bychom chodili častěji. Petr M.

IvanHasek1 [26. listopad 2012 | 20:59]

chodíme sem na polední nabídky s lidmi z práce a super, nej je dezert pečená \"buchta\" s
tekoucí čokoládou uvnitř

Julia [10. listopad 2012 | 19:52]

Prostredi: docela pekne nebud spatne hudby a koure uplne vsude vc. nekurackych prostor.
Obsluha: 15 min bez povsimnuti v poloprazdne restauraci i jinak nic moc. Jidlo: tapas -
vsechno z konzervy, dezert z mrazaku, polivka prumer, hribkova byla citit lakem, maso dobry.
Celkove - nic moc.

sefrda [17. srpen 2012 | 21:30]

TwoR [27. červenec 2011 | 07:58]

Jedna z mála opravdu kvalitních restaurací v Plzni, kde si na kvalitu pouze nehrají.
Profesionální, nevtíravá, ale pozorná obsluha, příjemně laděný interiér a častá obměna
jídelníčku, kde hrají prim čerstvé a sezonní suroviny. Doporučuju!

Jitca [9. červenec 2011 | 18:11]

Do El Cida jsme před časem zavítali na degustační menu, konkrétně ragú z býčka a opravdu
nelituji, jídlo bylo excelentní, obsluha pozorná, prostředí příjemné. Ceny zde jsou vyšší, ale za
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opakovanou návštěvu při výjimečné příležitosti to stojí.

Adleita [4. červenec 2011 | 14:10]

Super restaurace, i když co setýče kvality jídla, nyní trochu lepší je El Cid Corso.

WineEnthusiast [3. červenec 2011 | 13:40]

El Cid býval super - první rok. Od té doby to jde soustavně do kopru. Bohužel. V současné
době je to na úrovni jídelny ve fakultní nemocnici. O kvalitě surovin radši mluvit nebudu, a o
čerstvosti už vůbec ne. Nechápu jak někdo může třeba dát na talíř, a někdo další odnést na
stůl krevety který smrdí, a na první pohled jsou plesnivý :(   Bohužel občas sem musím jít, ale
většinou se už radši najím doma. Myslím, že jsou v Plzni lidi, který dokážou ocenit kvalitu a
jsou ochotný za ní zaplatit, a myslím že klidně dvojnásobek ceny než to stojí v El Cidu, ale za
předpokladu že je to dobrý jídlo. Tohle je ale bohužel průser. Pokud tady (nebo v druhým El
Cidu) dam 800 za oběd (předkrm, jídlo, nealko, kafe), rád bych aby to jídlo bylo aspoň kvalitně
udělaný a z dobrých ČERSTVÝCH surovin a nějakým nápadem. A nechci kambalu která už je
cítit, jen tak hozená na gril a k tomu brambory s "převařenou" smetanou, děkuji. Rád bych
klidně připlatil, kdyby to bylo dobrý. Soudím z desítek návštěv za poslední roky.    Abych nebyl
jen negativní - baví mi tam jeden dezert - čokoládový fondant.   Myslím že ani stupidní akce
typu cuba libre za 25,- manhattan 39,-  nebo hamburgry na poledním menu tomuhle podniku
neprospějí, spíš naopak? Škoda, myslím že by nebylo od věci zapřemýšlet nad změnou
managementu a personálním obsazením kuchyně. Škoda, je to nejhezčí místo v Plzni na
restauraci ! Nepisu to proto abych vám ublížil, ale aby jste se probrali a otevřeli oči. 

Tomáš [16. únor 2011 | 17:48]

El Cid je rozhodně jedna z nejlepších restaurací v Plzni, ne-li nejlepší.   Vlastně ani nevím, co
kritizovat, takže budu jen chválit: profesionální obsluhu, příjemné prostředí (hlavně bar je
originální) a samozřejmě skvělou kuchyni (doporučuji zkusit některé degustační menu).   Za
hlavní jídlo z poledního menu zaplatíte kolem stokoruny, ve zbytku jídelního lístku už musíte
sáhnout hlouběji. Za své peníze ale dostanete kvalitu, na rozdíl od mnohých rádoby nóbl
podniků.

jochy [31. prosinec 2010 | 17:55]

Navštívil jsem pouze na polední menu a bylo vynikající. Přírodní filet z okouna a mixovaný
salát mi opravdu velmi zachutnal. Příště se zastavím na delší posezení

Leni! [3. srpen 2010 | 13:57]

Jen upozorňuji na špatné tel.č. na restauraci - správně zní: 377 224 595

dusevniinvalida [22. březen 2010 | 01:33]

Prvni podnik, kterymu davam max. pocet bodu - protoze v Plzni proste lepsi neznam. Ne, ze je
vse dokonaly, ale to nikdo ani nezada. Velmi obdobne si v mych ocich stoji sesterky El Cid
Corso, ale zdejsi prostredi je me blizsi. Jidlo bezva, \"stara\" obsluha absolutni profici, proste
fakt dobry. Ceny nizke samozrejme necekejte.

jardaok [20. prosinec 2009 | 12:56]

Sázka na jistotu. Velmi příjemné prostředí a naprosto profesionální a příjemná obsluha. Slušný
výběr v jídelníčku i ve víně. Dříve občasné výkyvy ve sladění jednotlivých kuchařů jsou již delší
dobu odstraněny a tak je to společně s jejich sesterskou restaurací moje nejoblíbenější místo v
Plzni. Zatímco El Cid Corso bych volil spíše na oběd, tak tento restaurant je velmi dobrou
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volbou i na večer.

Raddekus [9. říjen 2009 | 20:49]

Už jsme tu párkrát byli, velmi dobrá jídla (špíz navíc přinesli na zajímavém stojánku), víno jsem
ochutnal jen rozlévané, tuším že rulandské. Obsluha příjemná a atmosféra OK. Přední půlka
podniku s výhledem do sadů má spíš kavárenský ráz (v dobrém) a zadní místnost je spíš pro
nerušenou večeři ve dvou. Přední část doporučuju z vlastní zkušenosti pro ty, komu se
žení/vdávají kamarádi a nemají už sílu čekat v sadech na hodinové fotografování svatebčanů.
Odsud vše můžete při dobré kávě pozorovat :-) Poslední dobou jsem prošel ty nejlepší
restaurace v Plzni a tato k nim určitě patří. Ceny tomu samozřejmě odpovídají.

Katkas [20. září 2009 | 13:30]

Bohužel pro mne velké zklamání. Nepříjemná obsluha a odpudivý interiér. Koukat se na visící
nožičky kdo ví jak dlouho mrtvých zvířat vskutku nemusím.

gary [14. červenec 2009 | 11:35]

V této restauraci jsem byl zcela premiérově a lituji, že jsem sem nechodil již dříve, protože
specializovaných restaurací na španělskou a řeckou kuchyni přece jenom v západočeské
metropoli moc není. Zahrádka naprosto perfektní. Čekací doby o něco delší, ale objednal jsem
si holt specialitku, tak sem to musel vydržet. Polévka s mořskými plody a steak byli fantastické,
k tomu zapít výborným budvarem a plná spokojenost, i s ochotou číšníků.

oooo [30. červen 2009 | 23:43]

Jedna z nej restauraci v Plzni. Dobre jidlo, slusny vyber vin, zajimavy interier (snad jen uprava
stolu by mohla byt lepsi). Obsluha je ruzna, nekdy pusobi zmatene a neznale, ale vetsinou mila
a pohotova. Kvalita jidel uplne neodpovida cene, ale to je u restauraci v centru mest
pochopitelne.

Kiss [27. květen 2009 | 21:52]

Při návštěve tohoto podniku jsem měl smíšené pocity, narazili jsme asi na nového číšníka,
kterýnám nedokázal vysvětlit co obsahují nabízená jídla, ceny byli přemrštěné a porce
poměrně malé, spravilo nás až delikatesní španělské víno.

burnfly [13. listopad 2008 | 14:31]

perfektni jidlo, gurmansky zazitek, obsluha vycepovana a na urovni, prijemne prostredi... na
rodinne kulturni posezeni dokonale

amy [3. říjen 2008 | 18:16]

ČOKOLÁDOVÝ FONDÁN - jděte naň, stojí nejen za zacházku, ale i za zajížďku. I ostatní je
super, ovšem fondán vede.

zavazal [12. březen 2008 | 15:32]

Můj oblíbený podnik s dobrou kuchyní a velice  profesionální obsluhou, vřele doporučuji.

Milka [9. leden 2008 | 12:07]

Výtečná kuchyně, křehké jehněčí kotletky mě naprosto nadchly, doporučené víno k jídlu bylo
opravdu vynikající a dezerty rovněž neměly chybu. Obsluha hbitá a příjemná, prostředí střízlivě
příjemné. Podnik vhodný pro oslavy a rodinné večeře.
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Kobra [27. listopad 2007 | 15:43]

Výborné jídlo, super vaří, milá obsluha.

misaMisova [4. listopad 2007 | 13:33]

Nemuzu nic jineho nez doporucit, vynikajici jidlo, vynikajici piti, vynikajici dezerty a moc
prijemna a profesionalni obsluha. Cely podnik je zkratka vynikajici!

viliam [9. červenec 2007 | 00:39]

patrně nej podnik v okolí náměstí a možná v plzni celé. vynikající, jídlo, dezerty jedna báseň,
horkou čokoládu servírují jako poklad, obsluha vám při odchodu otevírá s úsměvem  dveře.
opravdu nic kromě oprávněných cen se nedá vytknout. 

jesetter [7. květen 2006 | 08:44]

Snad ani nemám, co bych El Cidovi vytknul. Asi nejspíš ty ceny. Pokud se zde nechystáte
utratit pětikilo, tak radši ani nevstupujte:) Mají zde velice široký výběr různých koktejlů a když
vás ani žádný z nich nezaujme, tak si můžete s pomocí obsluhy vymslet svůj vlastní. Další věc,
která mě zaujala jsou skvělé  "Tapasy". Všechno se mi zde líbilo, ale jak už jsem jednou řekl,
jít sem pouze po obdržení kapesného nebo výplaty.
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