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Oktan

Adresa: 28. října Kategorie: hospoda
Plzeň - Bílá Hora III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-562-245 (do 20kč/pivo)

Hostinec Oktan se nachází v Kulturním domě na Bílé
Hoře. Hospoda je velice oblíbená mezi místními
štamgasty, ale i ten, kdo tuto hospůdku navštíví poprvé,
bude příjemně překvapen nízkými cenami a útulným
prostředím. K dispozici je 55 míst, v objektu je rovněž
možnost využití tanečního sálu s kapacitou 150 míst.
Otvírací doba:
Po-Čt 10.30 - 22.00
Pá 10.30 - 24.00
So 11.30 - 23.00
Ne 11.30 - 21.00
Jsou zde dostupné tyto extras: kulturní akce -
TV/projekce. V podniku se točí Gambrinus 10° -
Krušovice Černé .

Komentáře

HonzaOu [19. duben 2011 | 14:19]

výborný, výborný, výborný, pivo skvělé, obsluha perfektní a místní štamgasti vám vysvětlí
všechno od fungování vesmíru po výmněnu žárovky. jako bělohorák se tam vždy cítim skoro
jako doma

gary [2. květen 2009 | 23:44]

Do této hospody jsem většinou nalákán kamáradem a pohledy ostatních mě opravdu netěší,
ale jinak mě vždy zaujme dokonalá výzdoba vším možným. S obsluhou je to někdy horší a
jídlo zde také moc nehledejte.

Jena [22. červen 2008 | 00:22]

Ale jo, souhlasim, prijemna skorovenkovska hospoda. Trosku vetese na zdech, ale normalni
pivko, pres poledne par hotovek ve velmi dobre kvalite a za rozumny kacky. Obsluha rychla a
pozorna. A stamgasti? Nevim - mam od prirody xicht jako Uncle Fester a to si vas nejak nikdo
moc propichovat pohledem nedovoli :-D takze v pohode. Kdyz jim nesedite u stolu u baru, neni
co resit.

gambrmen [14. červen 2007 | 12:02]
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jako svoje hodnoceni muzu pouzit vetu primo z Benyho popisu podniku: "byl jsem příjemně
překvapen nízkými cenami a útulným prostředím" :-)

pavliCZECH [11. říjen 2006 | 16:43]

Klasický hostinec, přijde v hod po kvalitní bolevecké koupeli v letních měsících...:-)

Abuse [13. květen 2006 | 19:54]

Štamgasti se sice vyskytujou, ale nijak mě pohledy nepropichovali. Asi holt člověk musí umět
nasadit ten správnej výraz. Pohodová vesnická knajpa předělaná na pub ve stylu Zach's Pub a
podobně. doporučuji. Taky je dobrý že zastávka busu je přímo u toho.

Fiky [2. únor 2006 | 21:42]

Hospoda je příjemná s celkem dobrým prostředím, akorát pokaždé když jsem tam přišel, jsem
byl propichován pohledy místních štamgastů, kteří tam asi často nikoho jiněho než známé
tváře nevídají.
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