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Na desítce

Adresa: Chválenická Kategorie: pivnice
Plzeň - Slovany III. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20kč/pivo)

Nově otevřený podnik, který se nachází v blízkosti
konečné tramvaje č.1 na Slovanech. Jsou zde dostupné
tyto extras: šipky - nonstop - jukebox - TV/projekce. V
podniku se točí Gambrinus 10° - Gambrinus 12° -
Plzeňský Prazdroj  - Velvet  - Stella Artois .

Komentáře

daniel62 [8. srpen 2016 | 19:44]

Na desítku chodím pravidelně. Dnes, t. j. 8. 8. 2016 mě ale pořádně zklamala. Nejde jim zde
Wifi připojení a obsluha opravdu mizerná. Na otázku, proč nejde Wifi připojení mi
obsluha(oplácaná nanda, která se nosí jako modelka)mi řekla,že to není její věc. Na pivo jsem
musel čekat 12 minut i když zda sedělo šest hostů a obsluha se zabývala svým mobilem a
cpala se preclíkama. Jeden z hostů to nevydržel a musel si jít objednat na bar. Další host,
který přišel, si musel sám uklidit stůl po předcházejících hostech. pokud zde bude tato obsluha,
tak návštěvu NEDOPORUČUJI !!!!

Tlustej [26. květen 2012 | 21:38]

K jídlu jenom utopence a hermelín, nicméně obsluze povětšinou nevadí nějaké ta objednávka
pizzy, takže i v tomhle ohledu fajn místo. Pivko dobré, holt výtoč a nonstop...

Kiss [18. únor 2011 | 18:18]

Milé překvapení téhle čtvrtě, sice obsluha pouze na baru, ale na sportovní přenosy ideální
varianta.

Vladimír [5. duben 2008 | 17:14]

na to, že jde o nonsop, je tohle místo výborný. na slovanech takový podnik dlouho chyběl. pivo
i obsluhu hodnotím jednoznačně jako nadprůměr.

Petricek [7. leden 2008 | 20:49]

Jedna z mála pohostinství, kde opravdu zákazník je pán. Nevíc obsluha patří mezi velmi
ochotnou a i hezkou;) A vše nádherně podtrhuje, otevírací doba:)

Y [7. prosinec 2007 | 14:50]
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Dlouho postradany nonStop s prijatelnym pivem

pavliCZECH [5. červen 2007 | 16:48]

v pohodě podnik, non-stop na Slovanech rozhodně chyběl, alespoň je kam zajít v jakoukoli
denní i noční dobu. Příjemný je i poměrně široký sortiment točených piv

Jarda35 [2. červen 2007 | 10:37]

Moc hezký interier a vynikající příjemná obsluha.. pivo super
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