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Pojízdná dodávka pohybující se zejména po Praze
a nabízející texmex občerstvení.

Doporučit
Buďte první z vašich přátel, kdo to doporučí.

Cenová úroveň: Nízká
Stránky podniku: facebook.com
Kategorie:
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Hodnocení: Velmi dobré
Shrnutí: „Sympatický průkopnický pokus nabídnout poctivou tex-mex
kuchyni v podobě pojízdného fastfoodu.“
Schovat detail recenze
Food Spot je vcelku odvážný pokus nabídnout kvalitní tex-mex
fastfood v podobě pojízdné dodávky stojící každý den na jiném místě
v Praze. To, kde se zrovna pohybují nebo kam se chystají, zjistíte
z jejich stránky na Facebooku nebo na Twitteru. Vždy ve středu stojí
na Radlické u Anděla a v poslední době jsem měl tedy dost možností
se s s jejich nabídkou seznámit. Není to vůbec zlé.

Menu je jednoduché, v zásadě jsou na výběr klasiky v několika
variacích provedení – burger, quesadilla, burritos, mexický hot dog,
salát, polévka, specialita dne a nachos. Postupně jsem ochutnal:
Burger – poctivý, z dobrého masa, vždycky vyšel udělaný na medium
a šťavnatý. Nevím, jestli housky mají vlastní nebo někde kupují, ale
jsou velice dobré, trochu připomínají blackdogácké. Burger je
jednoduchý, maso, rajče, cibule, vejce a něco, čemu říkají „americká
omáčka“ která je fakt skvělá, chutná jako kdyby základem bylo
poctivé demiglace (ale kdo ví:).
Burritos – mě moc neoslovily. Přišly mi mdlé a bez chuti, i když v nich
bylo dost masa, chutnaly hlavně po rýži a fazolích.
Quesadilla – skvělá. Hodně masa, sýra, zeleniny, do toho jemná
pálivost chilli papriček a čerstvý koriandr. Placka je navíc sympaticky
ožehnutá, jako kdyby byla dělaná nad ohněm někde na předměstí
Tijuany.
Nachos – nejlepší, jaké jsem měl.
Chystám se ještě na hot dog a prodávají také vlastní guacamole
a výbornou čedarovou omáčku k těm nachos. Většina hlavních jídel
stojí baťovských 99,– Kč.
Trochu nepříjemné je, že na jídlo občas musíte déle čekat, protože
vše se dělá čerstvé na objednávku. Okolo 11–12 hodiny se tvoří
u Food Spotu fronta a můžete v zimě a na rušné ulici čekat i 20
minut, než si jídlo budete moci odnést sebou. Popravdě, docela by
mne zajímala rentabilita celého projektu, když vezmu v úvahu
náklady a množství zákazníků, které je možné tímto způsobem za
den obsloužit. Každopádně bych si přál, aby vydrželi.

