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Forest Bar

Adresa: Pražská Kategorie: na bar
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-377-540-202 (do 20-26kč/pivo)

http://www.forestbar.cz

Forest café bar je malý, ale útulný podnik umístěný v podzemních prostorách jen pár kroků od
Náměstí republiky. Moderní atmosféru dodává pěkně vyzdobený interiér s promítáním
videoklipů v tv, podpořeným hudbou samých hitů i UV osvětlením. 
Je vhodný jak pro příjemná večerní posezení s přáteli, tak pro malé soukromé oslavy.
Slunečná odpoledne si určitě zpříjemníte na zdejší pohodlné zahrádce. Podnik se může pyšnit
nabídkou 150 druhů koktejlů a 25 druhů káv z celého světa. Pokud vám vyhládne, přijde vhod
salát nebo steak. Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada. V podniku se točí Plzeňský
Prazdroj  - Velvet .

Komentáře

ginko [21. leden 2012 | 14:05]

Jeden z mých nejoblíbenějších podniků. Koktejly nemají chybu, prostředí příjemné, obsluha
vynikající. Když na koktejl, tak jedině sem, kam se hrabe nějaká Archa.

futur95 [27. prosinec 2011 | 14:36]

Velký výběr pití, velmi dobře namíchané drinky. Vážím si milé a vstřícné obsluhy a to nejen
dámské :) Rádi se budeme vracet :)

hate84 [10. prosinec 2010 | 15:16]

Příjemný klub s velkým sortimentem pití a alkoholických nápojů včetně míchaných drinků, jen
oblsuha je někdy nepříjemná a dává si načas...

ulfgoran [25. říjen 2009 | 09:06]

Výběrem koktejlů je tenhle bar špička v Plzni. Když se člověk nechce cpát ale pochutnat si na
dobrém pití tak je to ideální podnik.

Kiss [24. duben 2009 | 11:22]

Příjemný a osvěžující bárek, který potěší především v horkých  letních měsících, poměrně
velký výběr slušných drinků různého druhu, k jídlu spíše bagety. Ceny přijatelné, bar je vhodný
především k zakončení dlouhých večerů.

gary [24. duben 2009 | 11:12]

Tak pokud máte chuť celý večer pít opravdu chutné koktejly, tak forest bar je tou správnou
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volbou. A pokud je vás víc, není nad to si objednat obrovské 5l sklenice s obrovskými brčky a
to potom večer teprva začne. Mohu jen doporučit.

fairysek [18. září 2008 | 21:42]

velice příjemné prostředí a většinou i obsluha. mega výběr kokteilů, doporučuju ochutnat
americkou limču.

pichy [28. srpen 2008 | 22:36]

Tak ve Forestu se tvoří ty největší míchanice:-)). Pivko, hafo koktejlů do toho a druhej den
****:-D. Ale je to zde opravdu pěkný:-))

Chico [10. květen 2008 | 18:46]

Nijak zvlášť mě nezaujal, průměrnej bar s hafo koktejlama. Prostředí nevýrazný takový šedý,
obsluha bez úsměvu, Plzeň střední kvality.

Vrky [30. listopad 2007 | 23:22]

Pěkně zařízený, mají tady fajn koktejly. Ale je tady málo místa, takže pokud nemáte
zamluvenej stůl, asi místo nenajdete.

misaMisova [8. listopad 2007 | 21:29]

Muzu jen doporucit, prijemna obsluha, prijemna atmosfera a vynikajici napoje :) koktejli musite
urcite ochutnat...

Matci [22. říjen 2007 | 10:24]

Super, bomba... tenhle podnik stojí za to. Sice je nejlepší zarezervovat stůl jinak si nejspíš
nesednete, pořád je plno. Neskutečně širokej výběr všemožných koktejlů, kde si snad musí
vybrat všichni. Prostředí celkem stísnění, ale kdo se cche mačkat, ideální...:-)...

Pan Tomas [14. září 2007 | 19:23]

Docela dobrý koktejly, je jich pěkně široká nabídka. Přesto mi posezení ve Forestu nikdy moc
nelákalo, celková atmosféra mi tam moc neláká...

scampa [23. srpen 2007 | 19:58]

Ve Forestu musíte zaručně ochutnat nějaký koktejl. A že je z čeho vybírat!

Vitek [25. duben 2007 | 22:16]

Když v Plzni na koktejl, tak jedině na Forestu! Jediný mínus je snad jen celkem malá kapacita.

m@estro [10. duben 2007 | 15:49]

Super atmosféra a výborný pivo, opravdu jedna z nejlepších dvanáctek co jsem pil. Na
posezení s přáteli skvělý místo. A obsluha je velice příjemná. Akorát ty ceny jsou trochu vyšší.

Jamie [28. březen 2007 | 20:21]

Forest bar osobně miluju. Má obrovskou škálu výborných koktejlů, příjemnou (tak trochu
rodinnou) atmosféru a ještě k tomu rychlou obsluhu. Jen ty ceny se pohybují tak od stovky výš
za koktejl, ale co by si čas od času i chudý studentík nedopřál :-)
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majklí [20. leden 2007 | 18:59]

Forest je fakt parádní klubík.. vždy se mi tam moc líbí

gedžitka [18. leden 2007 | 18:51]

Fakt klasa.. jejich koktejly jsou bezkonkurenční..škoda jen, že je to tam tak malé. Návštěvnost
veliká!! 

wee [13. leden 2007 | 16:36]

Pro mě je Forest významný především jako koktejl-bar. Velký výběr a hlavně dobře udělané.

Michal [8. prosinec 2006 | 11:50]

Nezdálo se mi to pro větší společnost. Maximálně tak 4-5 lidí protože jsou tam malý stolečky.
Ale možná se dá rezervovat ten salonek a srazit stoly. Jinak je tam fakt pěkně.

pavliCZECH [7. říjen 2006 | 15:44]

forest je v pohodě klubík, vždy si tam dám výborný Velvet

Johnny [2. srpen 2006 | 16:05]

Jedna z mých oblíbených kaváren. Příjemné intimní prostředí či v létě teráska s rychlou a
milou obsluhou, výbornou kávou a osvěžujícími koktejly. Speciálně mega-koktejly s metrovými
brčky. :)

L@D@ [11. únor 2006 | 18:05]

Paradni Cafe-bar v centru Plzne. Vyborna kava, koktejly a stejky k pivu, venkovni posezeni,
super obsluha... poradane akce.
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