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Pohodová hospůdka v anglickém stylu - v Plzni určitě
jediná svého druhu, a proto rozhodně stojí za návštěvu.
Točí zde celkem hodně druhů piv, takže máme z čeho
vybírat, je zde výborná atmosféra, jen málokdy je tady
mrtvo. Podnik je zařízen v duchu stylového anglického
pubu. Jsou zde dostupné tyto extras: šipky - regionální
piva. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský
Prazdroj  - Hoegaarden White  - Velvet  - Guinness Stout
- Kelt Stout  - Modrá Hvězda 12° - Purkmistr kvasnicový
12° - Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře

Kiss [28. listopad 2009 | 11:56]

V tomto podniku jsem byl několikráte, zvláště po vítezných taženích našich hokejistů. Škoda,
že většinou zde nemají dobřanské pivko, a když ano, tak je zbytečně drahé. Nevaří se zde,
což je také škoda, jinak příjemná barmanka.

Jeník [27. listopad 2009 | 18:04]

Tak tady jsem zažil již pár pořádnejch mejdanů s tancováním na stole i na baru:-) Na velké
akce trošku menší hospoda, ale jinak v pohodě.

senton [3. říjen 2009 | 17:41]

Taková domácí hospůdka, velmi příjemná jak prostředím tak výběrem piv i ostatního alkoholu.
Mě imponuje opravdu velký bar a slušná obsluha. Dá se tady koukat na sport a zas tak z ruky
to taky není. Dávám 4*

spachtle [22. červen 2009 | 23:58]

Stylový příjemný podnik, s velkým výběrem točených piv. Je bohužel trošku dále od centra, ale
vyplatí se, si tam občas zajet.

Blueflanker [21. duben 2009 | 19:14]

Uzasna atmosfera klasickeho britskeho baru se spoustou piv a hezkym prostredim. Vyborna je
take i nabidka tocenych piv ( kdyz jsem tam byl naposledy meli dokonce i Weizenbier) :) jedina
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skoda je, ze takova hospoda neni v centru, ale dosti na periferii :(

Markétka19 [30. říjen 2008 | 16:13]

Luxusní hospůdka =) Stylový prostředí, dobrý jídlo a pití... Akorát je tu vždycky našlapáno, ale
stojí to za to =)

Majdalena [21. březen 2007 | 16:06]

Sortiment dobrý, ale obsluha si nějak automaticky bere dýška.... prostě vám nevrátí.

herisu [21. březen 2007 | 14:45]

Paráda hospůdka, jenom je škoda, že Modrou Hvězdu 12&#730; seženete jenom v zimě, ale
když není, tak pořád je z čeho vybírat. 

Gorky [21. březen 2007 | 13:35]

Tak v tehle hospe se mi sedelo fakt super, vyber pivek je moc dobry a dat si kelta tady ma
svou atmesferu.. jinak me i potesili snad jediny sipkovy terc na steely v Plzni. Asi jedine minus
je umisteni v teto ctvrti. jinak super

Laco [5. únor 2007 | 00:53]

Hospoda s příjemnou atmosférou. Velký výběr piv. Ale ruku na srdce - kdo ho skutečně užije?
Obsluha jen na baru - člověk si občas dlouho postojí. Podnik, který těží z atmosféry a žádná
přidaná navíc.

Koudy [30. prosinec 2006 | 23:32]

Poslední dobou dost podražili. Hlavně oblíbená modrá hvězda z dvacky na pětadvacet, to je
fakt síla. Jo to byly časy kdy tu stalo pivko pod dvacet korun... :-(

Michal [19. prosinec 2006 | 16:33]

Nádherná stylová hospoda. Plusem je že tu točí hafo piv včetně Modré Hvězdy z Dobřan.

pavliCZECH [7. říjen 2006 | 15:34]

Pěkný hospůdka se zajímavým interiérem. Nevýhoda pro mimoslavanské je akorát tedy její
umístění. Nicméně se vyplatí si trochu popojet!!!

matee [12. září 2006 | 09:58]

Jedna z nejlepších hodpůdek na Slovanech, vlastně i v celé Plzni. Výborná obsluha, stylové
zařízení, atmosféra k nezaplacení ...

Votep [24. duben 2006 | 17:22]

Výborná hospoda s báječnou atmosférou. Pivo tu maj lahodný, ikdyž si pro něj musíte dojít na
bar. Taky tu bejvá dost narváno, ale tak už to chodí když je hospoda dobrá.

Lajka [5. březen 2006 | 21:25]

Příjemné prostředí ve starobylém stylu. Doporučuji.

ambiente [26. únor 2006 | 12:13]

Tak tento podnik je naprostá lahůdka - když vejdete, okamžite se ocitáte ve stylové hospůdce

Stránka 2



v některé z londýnských čtvrtí. Stějny jsou obloženy dřevěnými kazetami a výzdoba čítá
mhoho obrazů. Pokud chcete mít výhled na veškeré dění a vychutnat si celkovou atmosféru,
doporučuji posedět na vyvýšeném balkonku.

Zoidberg [19. únor 2006 | 10:18]

Docela pekna, prijemna hospoda se sympatickou obsluhou. Drevena podlaha,drevene steny a
spousta obrazu
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