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Tunel

Adresa: Republikánská Kategorie: pivnice
Plzeň - Lobzy III. cenová kategorie

Telefon: +420-608-150-200 (do 20kč/pivo)

Jedna z mála Lobezských hospod. Pivo je zde dobré a
levné a to samé se dá řici i o kuchyni. Nabízí minutková i
hotovková jídla.  Provádí též i rozvoz jídel. Jedinou a
však podstatnou vadou je prostředí hospody, které je
opravdu strohé. Kapacita podniku je 100 míst.
Otevírací doba:
Po-Čt	10:00 - 23:00
Pá	10:00 - 1:00
So-Ne	11:00 - 23:00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada. V podniku
se točí Gambrinus 10°.

Komentáře

drozka [2. únor 2015 | 15:27]

Jelikož se tu dlouho nic neukázalo ráda bych vyzdvihla přednosti Tunelu. Poslední rok šel dost
nahoru a hlavně začali opravdu solidně vařit. Když se mi ptali jestli v pořádku řekla jsem , že
krokety nebyly moc dopečený a neúčtovali mi to .) takhle by to mělo vypadat. Jinak obědy,
taneční večery v létě křesílka a zmrzka super .)))))

Stinin [26. červen 2007 | 00:41]

Tak pozor - Tunel prošel velkou změnou. Vnitřek je nově vymalován - sou tam ňáký jeleni, či
co a vypadá to tam fakt dobře. Když jsem byl vevnitř naposledy, tak v zadní části probíhala
ještě nějaká další rekonstrukce. Výhodou je okénko, kterým obsluha podává pivko směrem na
malou předzahrádku -ale když takhle dete z 30tky a máte žízeň - naprosto idelání. Už sem v
Tunelu i jedl a musím říct, že nadočekávání dobrý. A řekl bych, že už točej i víc piv, než jen
G10, ale už si ty pípy nepamatuju... 

pavliCZECH [13. březen 2007 | 10:10]

knajpa na osvěžení sportovců, kteří jsou po namáhavém cvičení na některém z mnoha
sportovišť v areálu..

sikymax [24. září 2006 | 18:50]

Tak to je hospoda mýho mládí... každý ráno na cígo za Tunel a pak hurá do školy...
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jesterka [4. září 2006 | 16:34]

Obyčejná hospoda , která je tu snad 100 let. Totéž se dá říct i o stálých štamgastech. Tam
bych teda nešla.

Stránka 2


