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U Dvou Ševců

Adresa: Borská Kategorie: na jídlo
Plzeň - Jižní Předměstí III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-423-727 (do 20kč/pivo)

Vyhlášená hospoda, která se nachází mezi křižovatkou
Na Belánce a železniční stanicí Plzeň-Jižní předměstí.
Mají zde jak velmi chutné pivo také výbornou kuchyni. Do
podniku občas zavítá i hokejista Martin Straka. Jsou zde
dostupné tyto extras: . V podniku se točí Gambrinus 10° -
Plzeňský Prazdroj  - Radegast Birell  - Master 13°.

Komentáře

Petromila [26. prosinec 2013 | 00:27]

Kdysi možná vyhlášená hospoda se v posledních asi 2 letech dost pohoršila. Mívali jsme tam
celkem pravidelné sleziny party z fotbalu v nekuřácké části, chodívali jsme na dobré jídlo i
pivko. No, ale časté změny jídelníčku i popletená nebo dokonce neochotná obsluha už nás
vystrnadila.

hard [27. říjen 2010 | 08:53]

Teď už i nefiltr 10°a 12°. Lahůdka. Pivo prostě luxusní, skoro nejlepší v Plzni, v okolí
bezkonkurenčně nejlepší. Dobré, levné tradiční české jídlo, brutálně rychlá obsluha, vepředu
trošku zakouřeno, ale je tu i nekuřácký salon.

Kiss [15. červen 2009 | 23:14]

Tento podnik se stále drží svého průměru, alespoň co do kvality jídla. Od obsluhy už asi více
čekat nelze, ale zase se zde dá slušně najíst za dobrou cenu.

jochy [26. srpen 2008 | 11:44]

byl jsem tam párkrát a většinou všechno v rámci možností bylo v porádku, ale zažil jsem i
neskutečné patoky vytékající z pípy. Ale dobrej tip i na pořádání menších oslav v zadním
salonk. a přes týden se vyplatí zajít na hotovku, budete li se hladoví toulat kolem jižňáku.

Chico [23. listopad 2007 | 19:09]

Klasická česká hospoda s dobrým pivem a levnými hotovkami. 

viliam [8. červenec 2007 | 23:40]

u ševců jsem kdysi trávil dost času, ale jen kvůli přijatelné vzdálenosti od domova.. jídlo nic
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moc a pivo jak kdy.. obsluha různá, číšník od číšníka..

Vasek [17. květen 2007 | 13:19]

Nejen restaurace, ale i hospůdka, kam člověk ze školy popovídat zašel - jídlo dobrý posezení
skvělý - pivko dobrý :-)

nasa [3. únor 2007 | 12:47]

zarucena zastavka cestou do lampy - tady maji na rozdil o lampy vyborne pivo, rekl bych, ze
jedno z nejlepsich po plzni...  pls opravte nekdo odkaz na mapu - haze to nekam do sokolova
:-))

Laco [3. únor 2007 | 11:28]

Klasická hospoda s velmi dobře ošetřeným pivem a kvalitní kuchyní, leč typicky česky fádní.
Občas náladová až nepříjemná obsluha, znatelně rozlišující mezi štamgasty a občasnými
hosty.

pavliCZECH [10. říjen 2006 | 01:55]

pěkná hospůdka, vhodná pro posezení s přáteli u dobrého piva

Pan ze severu [7. srpen 2006 | 01:43]

Výborná kuchyně, výborné pivo, přijatelné ceny a krásný interiér. Je to ostrůvek pohody v
zašedlé čtvrti

znudíno [15. červen 2006 | 19:00]

Hohooooooo... oblíbená hospůdka, kde se v poledne scházejí na pivko revizoři plzeňské
MHD.... asi kvůli strategickému postavení mezi tramvají č. 4 a trolejbudem č. 16. :-)

Chody [8. březen 2006 | 16:00]

U ševců vždy dobře vařili, zajít tam na smažák a pár piv byla vždy dobrá investice. V poslední
době mě sem neláká nabídka piva, G10 opravdu nemusím.
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