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Máte chuť na výbornou, křupavou a čerstvou pizzu? Hledáte příjemnou restauraci v Plzni? Žádný 
problém! Restaurant & Pizzerie Antica v Prokopově ulici nedaleko centra Plzně vám nabízí hezké 
prostředí, polední menu za prima cenu, vynikající pizzu upečenou v originální kamenné peci, farmářské 
steaky a další dobrá jídla včetně rozvozu zdarma po Plzni.  
 
Tradiční italská pizza  

Víte, proč Plzeňáci chodí na pizzu do pizzerie Antica? Protože je okouzlila unikátní chuť pizzy z 

kamenné pece. Klíčem úspěchu oblíbené pizzy je používání tvrdého dřeva, které dává pizze pečené 
skutečně tradičním italským způsobem tu pravou chuť. Pro milovníky slev musíme dodat, že za 10 
kupónů je pizza zdarma!  

Farmářské steaky  

Pokud máte chuť na pořádný hovězí steak, zajděte do restaurace Antica, která je situována jen 400 m 
od historického jádra Plzně a centrálního náměstí. Antica nabízí farmářské steaky ze vzácného 

plemene! Hovězí steaky, které pro vás v Antice grilují, mají původ v plemeni vzácného masného skotu 
Charloais. Maso se vyznačuje šťavnatostí a mramorováním typickým pro kvalitní steaková masa v USA. 
Maso pochází z farmy Rudolec a před dodáním do naší restaurace 3 týdny zraje při teplotě 2°C, čímž je
dosaženo jedinečné křehkosti.  

Zkušenost redaktora? Výborná pizza i obsluha!  

Na závěr tohoto článku si dovolím osobní poznámku a zkušenost s restaurací Antica. Byli jsme s kolegy 
v Antice na obědě a prohlíželi jsme si hezkou kamennou pec. Objednal jsem si pizzu se šunkou, 
žampiony a smetanou. Pizza Salermo byla vynikající, těsto křehoučké, křupavé, šunka voňavá, kysaná 
smetana i žampiony čerstvé. Opravdu výborně jsem si pochutnal a za dobrou cenu (116 Kč). Chtěl jsem, 
aby i manželka doma ochutnala pizzu z kamenné pece a tak jsem si s sebou objednal pizzu s ananasem. 
Večer jsme si doma pochutnali a shodli jsme se, že do restaurace Antica musíme co nejdříve vyrazit.
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