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CrossCafe Jungmannova

Adresa: Jungmannova Kategorie: na kafe
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-777-760-147 (od 26kč/pivo)

http://www.crosscafe.cz

Vynikající káva, sendviče, ciabatty a wrapy světových chutí, široký výběr dezertů a koláčů,
nabídka čerstvého ovoce a jogurtů.

Otevírací doba:
Po - Pá: 7.00 - 21.00
So: 8.00 - 18.00
Ne: 11.00 - 18.00 Jsou zde dostupné tyto extras: nekuřácký prostor. V podniku se točí .

Komentáře

maydayberry [10. září 2011 | 21:49]

Interiér pěkný, ceny jako v CrossCafe, jenom je občas problém sehnat volné místo někde u
stolu.

martinkajandulka [7. březen 2010 | 02:10]

největší cross, ale oblíbený, jak podnik, tak káva, tak dortíky, tak sendviče... mňáám...

gary [5. květen 2009 | 23:53]

Vůbec první kavárna tohoto typu s opravdu velkým prostorem, pokud to srovnáme s ostatními
kavárnami Cross. Ideální na posezení ve více lidech. Mají tu špičkové latté a vanilkový shake
je naprosto fantastický. a to nemluvím o wrapech rozpečených v troubě.

Markétka19 [30. říjen 2008 | 16:41]

Jedna z mých nejoblíbenějších kaváren =) Super kávy, sendviče a koláče... Prostředí je
příjemný. A úplně nej je cofee to go =) plus je zákaz kouření...

Verunin [20. červenec 2008 | 00:01]

Cross je moje nejoblíbenější kavárna, nikde nemají tak dobrý kafe (latté chutná naprosto
božsky!!), jídlo a tak vůbec. Prostředí krásný, můžete si vybrat, zda se chcete učit u stolečku
nebo se povalovat na gaučíku :D obsluha velice milá, ceny \"studentské\" a též milé :) prostě
spokojenost naprosto na všech frontách.. doporučuju!!

Léňa [19. březen 2008 | 12:57]

do školy nebo do práce kafe s sebou dobrý :)
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Tamara [16. únor 2008 | 12:04]

Typický příklad zajímavého konceptu který selhává na lidském faktoru... více úsměvu a
vstřícnosti k zákazníkům, jinak zajímavě řešený interier a nekuřácké prostředí

Johnny [23. leden 2008 | 13:30]

Zajímavý a moderní interiér s příjemnou atmosférou s tlumeným světlem v zadní místnosti.
Dobrá káva, výborné zákusky a exkluzivní čokoláda. Obsluha občas trochu mimo, hvězdička
dolů. Škoda. Chodím sem čím dál tím častěji a začínám to tu mít čím dál tí radši.  Aktualizace
4.12.07: Obsluha v Jungmannce se naštěstí polepšila (možná poučila od bezchybné obsluhy v
pobočce U pošty.) Tím se dostávám na absolutní hodnocení pro tenhle perfektí podnik. P.S.:
Miluju tvarohový dort s malinami!! :)

Vohry [21. leden 2008 | 21:00]

Pěkné prostředí, široká nabídka nejen kafe.. Podnik tohoto druhu Plzni chyběl.. A dají se tu
potkat opravdu hodně hezký slečny:)

Vladimír [11. prosinec 2007 | 21:33]

doteď jsem v téhle skvěle zařízené kavárně měl vždy jen kávu, která je úplně výborná. ale po
ochutnání dortů musím zvednout hodnocení na maximum.

švestík [21. listopad 2007 | 13:35]

Nemohu jinak, než dát pět hvězdiček. Konečně příjemný podnik, kde mají dobrou kávu, milou
obsluhu a nesmí se tam kouřit, takže si po odchodu nepřipadám, jako kdybych proletěl
komínem. Mohu jen doporučit

Eldron [20. září 2007 | 12:43]

Parádní prostředí, velice dobré zákusky a vynikající kuřecí maso v tortile, jen obsluha by mohla
být poněkud příjemnější. Jsem velmi spokojen i s novou pobočkou na rohu Solní a sadů
Pětatřicátníků.
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