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Club K4

Adresa: Gerská Kategorie: pivnice
Plzeň - Košutka II. cenová kategorie

Telefon: +420-775-258-481 (do 20-26kč/pivo)

http://clubk4.xf.cz

Pohodová hospůdka na konečné tramvaje č. 4 na Košutce. Příjmený personál je v tomto klubu
samozřejmostí. Kdo má rád hry může se vyblbnout na stolním hokeji, fotbálku, šipkách nebo
kulečníku.
Otvírací doba: 
Po - Čt 17:00 - 24:00 
Pá - So 17:00 - ? 
Ne ZAVŘENO
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - kulečník. V podniku se točí Gambrinus 10°.

Komentáře

ksakru [19. květen 2006 | 11:39]

Super hospoda rad sem zajdu hlavne z Longrem a Kratou. Obcas se tu pekne vykalime. Za
vsechno muze ten vrchni....

Kráťa [17. květen 2006 | 21:47]

A má nejoblíbenější hospůdka K-4. Pokud se mám sejít s přáteli, pak jedině tady! Výborné
posezení, skvělá zábava, dobré pití.....(hlavně pivíčko)no, co dodat. :-) Tak jsem koukejte přijít.
Doma už to přeci znáte!!!

Longer [17. květen 2006 | 19:12]

Na K4 nedam dopustit. Rek bych ze jsem uz stalej host. To ze je hospudka zakourena-kde
neni. No a to ze je v lete vedro-od ceho je pivko. A v zime mrzne-caj s rumem nebo svaracek
to napravi.  Obsluha fajn a clovek se tam malo kdy nudi(hlavne v patek a v sobotu po 22hod.)

Zunic [23. leden 2006 | 15:00]

+ dobré pivo Gambrinus 12° - cigaretovej kouř 

Enrique Ondo [16. leden 2006 | 11:54]

Celkem klidek u piva, obsluha dobrá, fotbal dobrej, občas divný lidi, v zimě zima jako kráva a v
létě horko, že by jeden pad a hlavně cigaretovej smrad. Doporučuji tedy k návštěvě hlavně na
jaře a na podzim a to s plynovou maskou :o)

Daeron [6. prosinec 2005 | 19:13]
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Obsluha pohodová, pivko dobré, prostředí celkem příjemné a když by byla nuda tak si člověk
může něco zahrát :)

dikobraz [5. prosinec 2005 | 12:59]

Obsluha je celkem oukej ,takže čím to je že tam ty lidi nelezou? Možná pivem, anebo
klimatizací: v zimě otevřu okno, v létě si koupím nanuk?

Abuse [17. listopad 2005 | 15:56]

Jo to tu v pohodě. V poslední době se nějak snížila návštěvnost, tak koukejte přijít. Aspoň
máte velkou šanci že si sednete.
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