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City Bar

Adresa: Klatovská Kategorie: sportbar
Plzeň - Bory III. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20kč/pivo)

Klasický Tipsport bar v objektu kde dříve bývala
samoobsluha. Vybaven je standartně, velký nerozčleněný
prostor se stoly, plátno a několik dalších  menších
obrazovek. V druhé části sázková kancelář, hrací
automaty, kulečníky a podobné vyžití.
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - kulečník
- nonstop - letní zahrada - TV/projekce. V podniku se točí
Gambrinus 10°.

Komentáře

daniel62 [20. září 2016 | 18:59]

Pro všechny zmrdy, pamrdy a spermohltY, kteří dokážou jen špinit: CO SEM VY
ZKURVYSYNI LEZETE !!!!

pavliCZECH [25. listopad 2014 | 21:06]

Tak na rande to neni, ale pivo a fotbal si tu dát můžeš...

Anonymous [8. říjen 2014 | 00:25]

Takze za 1. Obsluha nepříjemná jak prdel 2. Dal jsem si pivo dostal jsem podmíráka jak
zmrd!!!! 3. Po stolech prazdné sklo a přitom u stolu nikdo neseděl. Barmanky pokaždý sedí za
barem! Jednou se mi stalo že jedna barmanka kecala s nějakym jantarem. A ja jsem čekal cca
4 minuty u baru než zvedla prdel a obsloužila mě. Nedoporučuji sem nikomu jít ani na 1
pivo!!!!!!!!!!!!!!!! Majitel je asi taky na dvě věci na hovno a na nic! Jen kvůli tomu že takové
neschopné barmanky mu tam pracují!!!!! 

Nakopavac [3. duben 2014 | 23:23]

Hnus, hnus, hnus!!!! Smrad, zahuleno, šílená obsluha, gembleři, všichni našrot už dopoledne
(ale strašně!!!), smažky, zlodějíčci (kšefty na baru s hadrama, telefonama, ....), bitky, existence
na pokraji společnosti. Prakticky se jedná o borskou hospodu plzeňské galérky.

LukasJ [14. březen 2013 | 22:40]

Souhlas s majkl. 82..... Kromě toho, že je obsluha drzá, tak její hlavní \"pracovní\" činost je jak
nakoupit hadry od zlodějek. Nebo parfémy. Běs.
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majkl.82 [2. únor 2013 | 23:47]

Obycejny a hnusny pajzl, vsude mlha, neskutecne zahuleno, obsluha velice neprijemna a drza.
Nejvetsi pocet zakazniku jsou 16-17ti leti studenti z nedaleke skoly. Jedine plus je venkovni
terasa (vetsinou ale zaplivana a spinava) a celkem dobra desitka. Sem se da jit opravdu, ale
opravdu jenom s nouze.

6354op [16. červenec 2012 | 21:06]

ahojky no hrozna knajpa kde uklizecka rozhoduje co se smi a co ne a lidem vylejva pivo a
schazuje je ze zidli a majitel p.Ševčík ji jen kryje a zastava se ji i presto ze tam je silenej bordel
a luxuje tam misto uklizecky nakej chlap a barmanka ji musela ukazat jak ma myt dvere vsem
a pro sportu nejsou schopny pustit zvuk vsem vrele nedoporucuji navstevu

kokomil [27. březen 2012 | 20:50]

Zakouřená knajpa, plná podivných individuí a studentů, líné servírky a levnej chlast. Já ten
pajzl prostě miluju. :-D

habu71 [6. únor 2012 | 09:54]

Včera mě zase zklmala obsluha v baru. Byl hokej, ale lidé tam žádali i zvuk k tomu, ale
obsluha nechala klidně puštěné rádio a nereagovala na požadavky lidí. Mám  za to, že to je
Sportbar, ne? Když se lidé nedočkali zvuku, odcházeli jinam, do jiného sportbaru, kde zvuk je
samozřejmostí. To je opravdu už vrchol. Odešel jsem s ostatními jinam. Prostě hrůza a děs, ta
obsluha!

portos [1. únor 2012 | 08:30]

Codím do City už pár let, ale opravdu je to horší a horší. Pivo dobré, ale obsluha je
nhepříjemná, vypadá to, jako kdyby je zákazníci obtěžovali! Ta černovlasá Žaklin, no to je
něco! No a pivo? Klidně se podává i mladistvým! Nikdo nekouká na věk. I cigarety se prodají
dětem!

jarda842 [27. říjen 2011 | 00:57]

Velice, ale velice nepříjemný personál, zvlášť jedna otrávená, obtloustlá barmanka... Prostředí
též nic moc...

Kiss [17. únor 2011 | 15:37]

K této putičce nelze než souhlasit s ostatními a nelze k ní chovat jakékoliv city jako štamgast,
čím dál horší.

Tomáš [16. únor 2011 | 18:00]

Nelze nesouhlasit s předešlou recenzí. Velký a přesto temný sportbar, kde si pro ošklivé pivo
musíte skrze mlhu k baru.

jochy [27. srpen 2008 | 16:51]

zaplivaná putyka s hnusnym pivem, špína a nakouřeno. obsluha příšerná, návštěva jen v
největší nouzi..

Y [7. prosinec 2007 | 18:01]

Prumerny sportbar. Pivo celkem ujde. Projektor by nastavenej silene. Cena piva celkem
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prekvapila.

_LordPetule_ [22. listopad 2007 | 22:54]

Tento sportbar je opravdu příšernost. Podle mě nejhorší pivo v Plzni. Z obsluhy jsem tam už
viděl za ty léta x lidí a všichni mě přišli strašně nesympatický.

Vrky [30. říjen 2007 | 19:53]

Tak tady se aschází taková ta pravá směska, hodně starý a potom hodně mladý z těch
okolních škol. Je to divně udělaný, když tam vejdete, přes ten oblak kouře nevidíte na druhej
konec hospody:)

gambrmen [10. říjen 2007 | 16:41]

21. květen 2007  Ani nevim proc, ale tak 4-5let zpatky jsme to tu navstevovali casto, jezdili
jsme sem pres celou Plzen i kdyz to neni nic extra, tuctovej tipac klasickeho modelu. Ani ta
predzahradka neni moc lakava.  edit 10. října 2007 Nedavno jsem to tam tak trosku
nedobrovolne navstivil. Na ten Gambac za 15,- se tam teda slejza priserna houmlézie!

Vohry [18. květen 2007 | 20:14]

Hodně moc automatů a bohužel hodně nepříjemná obsluha alespoň co sem vždycky zažil já...
Takže to docela odradí:(
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