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Hospůdka v Sadech

Adresa: Palackého náměstí Kategorie: pivnice
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-777-328-636 (do 20kč/pivo)

http://www.hospudka.eu

Nově otevřená hospůdka několik kroků od přestupního uzlu MHD v sadech Pětatřicátníků.
Podnik není restaurací, ale klasickou pivnicí s klobáskou, tlačenkou nebo sekanou k pivu.
Přesto se díky novému interiéru, mladé obsluze i návštěvnictvu zatím řadí k "lepším"
podnikům. Startovní cena plzeňské dvanáctky - 25 Kč!

Otevírací doba:

Po - Pá: 10:00 - 24:00
So - Ne: 11:00 - 24:00

Jsou zde dostupné tyto extras: internet/Wi-Fi. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský
Prazdroj  - Kozel Medium 11°.

Komentáře

Lea [28. říjen 2013 | 18:37]

Neprostá nespokojenost. Obsluha arogantní a neorganizovaná, připisování čárek za piva na
společné účty je zde běžné. Pak z Vás navíc ještě dělají idiota. Sem už nikdy.

leeloo [1. červenec 2011 | 17:24]

Klasická příjemná hospůdka, pivo dobré, obsluha milá. Celkově vzato Vás tu nic nepřekvapí,
ale ani nezklame. Pro nenáročného konzumenta ideální.

hondis [23. únor 2011 | 14:58]

Hospůdka docela v pohodě, pivo dobrý, obsluha bezproblémová. Prostření mě ale nijak zvlášť
neoslovilo.

jochy [31. květen 2010 | 17:58]

moc dobrá hospůdka s příjemnou obsluhou, přesně takovou, jaká by měla být v podniku s
názvem \"hospůdka\". Vynikající pivo a občas zajímavé alkoholové akce :)

Blueflanker [21. duben 2009 | 19:16]

Dobrá hospldka s příjemnou obsluhou, prostředí by mohlo být útulnější, ale poloha a levné
pivko z ní tvoří dobrou volbu pro všechny příležitosti. Rozhodně doporučuji vyzkoušet. Jen si
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nejsem jist, jestli je to ta správná hospudka na cely den

m@estro [10. březen 2008 | 01:23]

Už mě to nikde nebavilo, ale pak jsem našel tuhle hospůdku. Dobrý pivko, pěkný čistý
prostředí a super obsluha. \"Vanilková bomba\" taky nemá chybu, kdo neví co to je, ať zajde,
na nic se neptá a dá si jí a uvidí :)

ambiente [1. listopad 2007 | 11:01]

Atmosféra je zde na pohodu a usměvavá a vstřícná obsluha, pro kterou není nic problémem +
výborný Kozlík 11° dělá z této hospůdky opravdu příjemné místo.

jus [9. říjen 2007 | 16:09]

Přidávám se k pozitivním ohlasům. Výborná poloha, seriozní osazenstvo i férová obshluha.
Největší předností jsou určitě ceny (včetně tvrdého alkoholu), ty snad zůstanou na stávající
úrovni co nejdéle!

prochy.91 [7. říjen 2007 | 22:05]

Přilákal mě sem Kozel Medium, ale bůhvíproč mi lahvovej chutná víc. Jinak interiér hezkej, byť
trochu strohej a obsluha příjemná. Ceny taky příjemný a ve spojení s dobrým umístěním v
centru města mi tahle hospa vychází docela dobře...

Johnny [5. říjen 2007 | 22:56]

Fajn hospůdka na perfektním místě s příjemnou a mladou (dle mého názoru rodinnou :)
obsluhou. Hosté jsou převážně mladšího roku narození a pravděpodobně sem budou stále
častěji mířit kroky studentů právnické fakulty, která sídlí nedaleko. :) Což není na škodu,
protože tak nebude mít snad tenhle podnik o slušné návštěvníky nouzi a nebude se muset
měnit styl a pohodová atmosféra. Jediná výtka zatím směřuje k pivu, u dvanáctky, sice
nevídaně levné, ale možná ještě ne úplně zaběhlé trubky... Snad to bude OK...

Beny [19. září 2007 | 10:39]

Fakt malé prostory, navíc se zde kvůli holým zdem dost odráží zvuk a působí to celkem divně.
Jinak obsluha je všímavá, popelník mi čistila snad po každé půlhodině. 
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