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U Špalíka

Adresa: Trnová Kategorie: na jídlo
Trnová - Kaznějovsko II. cenová kategorie

Telefon: +420-774-454-497 (do 20-26kč/pivo)

Pěkná restaurace v Trnové naproti rybníku Hamr.
Disponuje jednou  prostornou místností ve které zaujme
velký krb a velké množství živých  květin, v létě rozsáhlá
terasa s grilem. Možnost pořádání svateb,  rautů,
firemních večírků apod. Projekce, ozvučení, wi-fi.

Velký výběr  minutek, přes poledne polední menu.
Nabídka vín z Habánských sklepů.  Navíc vždy točíme
alespoň jeden druh kvasnicového piva z různých 
menších pivovarů. 
Otevírací doba: 
Po-čt 10 - 22, 
pá 10-24, so 11-24, 
ne 11-22. Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada -
ubytování - TV/projekce - cykloturistika. V podniku se točí
Kofola  - Gambrinus 10° - Gambrinus 12° - Plzeňský
Prazdroj  - Master 13° - Střídající se piva  - Lobkowicz
Nealko .

Komentáře

Marek91 [4. srpen 2014 | 16:07]

josmat2006 [18. červenec 2011 | 21:36]

V této restauraci jsem vždy spokojen.

Kiss [28. květen 2009 | 15:20]

Tato na první pohled velice pěkná restaurace je pro mne zatím největším zklamáním a to
doslovným!, jelikož jsme zde čekali přes půl hodiny a obsluha nás v poloprázdné zahrádce
naprosto a arogantně přehlížela. A protože obsluha dělá 50%dojmu, ani jsem nemohl ochutnat
jídlo, zvedli jsme kotvy a už mě sem nikdo dlouho dobu nedoastane!!!

gary [20. květen 2009 | 13:42]

Tak u této restaurace mám opravdu smíšené pocity. Zatímco jsem tam byl před dvěma roky,

Stránka 1



obsluha byla v pohodě a jídlo výborné. Ale nedávno jsme byli na pěkné zahrádce na kolech a
obsluha si nás nevšímala zhruba půlhodiny. Tak to mě opravdu překvapilo. Doufám, že to bylo
naposled a nestane se to, jinak bych už sem nevlez.

majkla [7. leden 2008 | 18:07]

Vaří tu velmi dobře, jen ten interiér je málo útulný, ale v létě je příjemné posezení venku, přes
silnici je rybník a cesta pro cykloturisty jak stvořená

swed [17. červenec 2007 | 14:12]

Nelíbí se mi tenhle kýčovitý styl restaurací - obří místnost, umělé květiny a jiná nevkusná
výzdoba. Ovšem nápoje a jídlo v pořádku
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