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U Gogola

Adresa: Kachlíkova Kategorie: pivnice
Brno - Bystrc III. cenová kategorie

Telefon: +420-546-220-274 (do 20kč/pivo)

Sídlištní pivnice, která se nachází na okraji sídliště Bystrc
s výhledem na Brněnskou přehradu. Nachází se v
montovaném objektu, vnitřek tvoří jedna velká místnost.
Návštěvníky tvoří především místní.  Jsou zde dostupné
tyto extras: šipky - kulečník - jukebox - letní zahrada -
TV/projekce. V podniku se točí Starobrno 11° - Starobrno
10°.

Komentáře

Mangalica [15. srpen 2012 | 11:30]

Jediné slušné pivo na čepu je rakouská pšenice Edeweiss, poživatelná je také polotmavá 13°
Malvaz z Krušovic, o Starobrnu se nemá cenu ani bavit.   Blbé je, že Sagvan Toffi bíčboj za
barem točí jako PRASE a navíc se nestydí nalít zákazníkovi zkyslé pivo ze dna bečky...  Mají
velkou výhodu, že v daném místě je minimum konkurence!

alberto [12. říjen 2009 | 16:48]

Myslím že uplně v pohodě. Pivo starobrno 10°, 11°, 12°, i černý, chleba s tvarglem, fotbálek
grátis, nohecový hřište a výhled na prígl. Všehno v lati. Takže dobrý.

ShoteQ [3. prosinec 2008 | 15:35]

Tak párkrát sem v gogolovi byl. Ale žádnej zázrak zakouřena tam je že nevidíš na metr.
Nadruhou stranu dobrý pivko(teď začli kromě Starobrna točit i Heineken) a fotbálek zadarmo
tak co chtít po sídlištní nalejvárně víc.

jochy [9. září 2008 | 16:34]

při mém působení na bástru jsem si taky párkrát zašel na pár škopků ke gogolovi. ideálni při
sledování ohňostrojů nad prýglem. V zimě bych doporučoval jen silným kuřákům, vevnitř je
zakouřeno že není vidět, proto ideální na terásku, což v prosinci nic moc..

Mirok [3. srpen 2007 | 23:05]

Klasická sídlištní nálevna. Byl jsem zde asi třikrát a skoro vždycky bylo veselo - rvačka atd.
Místní sem chodí trávit čas, pokud se jim nechce na pivo jít dolů na Prýgl (přehradu). A jelikož
je to šalinou do centra 40 minut tak se ani nedivím že je tu plno.
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