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Bílej medvěd
Adresa:
Telefon:

Prokopova
Plzeň - Centrum
+420-377-331-080

Kategorie: do klubu
II. cenová kategorie
(do 20-26kč/pivo)

http://www.bilejmedved.cz
Bílej medvěd je bývalý Irský/rockový klub, později taverna, založený roku 1992. V současné
době je upraven na anglický bar s širokou nabídkou všech druhů alkoholu, koktejlů. Stěžejní
točená piva jsou již známé belgické koně na našem trhu Stella Artois, Hoegarden a Velvet.
Interiér je vkusně zařízen, hudba hodnotná, ze stěn shlíží rozmarné fotografie různých variací
ledních medvědů a jejich alternativ. Lze tu pořádat firemní akce, mazce, oslavy a chlastačky
na něž je bar připraven. Jídlo: bagetky, utopenci a hermelín.
V letních měsících je k dispozici terasa s grilem, vlastním barem a v neposlední řadě taky s
dětským koutkem. Novinkou je další prostor nazývající se UnderBear, což je krytá hala
přístupná jak z původní terasy tak přímo z Purkyňovy ulice č.2 . Tato nová část je využívána ke
koncertům nových a alternativních kapel a dále umožňuje vjezd s kolem, kočárkem či dokonce
s motorkou. V době konání koncertů je v provozu navíc další bar. Jsou zde dostupné tyto
extras: šipky - kulturní akce - letní zahrada - TV/projekce. V podniku se točí Hoegaarden White
- Velvet - Stella Artois - Svijanský Máz 11° - Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře
jirkaslava [3. srpen 2012 | 13:21]
Výbornej podnik s výbornou obsluhou a ještě lepším pivem. Občas i výborná muzika :-) Tento
podnik ve středu města nemá chybu.
Mocela [16. květen 2011 | 10:18]
Velký výběr pití. Parádní prostředí a velká zahrádka.
gambrmen [23. červenec 2010 | 03:20]
s UnderBearem dohromady se jedna uz o slusne rozsahly podnik se tremi bary, na dvou
sezonich(venkovnich) barech toci ted i jedenactky Svijany a Gambrinus, tim padem si tu
konecne lze dat i cenove dostupnejsi pivo, coz se projevuje i na navstevnosti, uz tu neni tak
prazdno jako driv.
gary [26. říjen 2009 | 12:31]
V poslední době jsme zde opravdu často, už jsme ozkusili snad všechna piva, zajímavé jsou
například i anglická či irská. Nejraději sedíme na zahrádce, která je skutečně velká. Ale v zimě
si rádi posedíme i vevnitř. Vybírat je opravdu z čeho.
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blue.cherry [25. říjen 2009 | 21:54]
Naše nej místečko, když jde o party s koktejlíky, tak jedině do medvěda ;) koktejly jsou
výborné, v úterý za polovinu pro dámy ;))) to se to pak pije samo ;) obsluha je jen na baru, ale
to nevadí. Navíc skvěle hrajou...
spachtle [22. červen 2009 | 22:58]
Fajn klub s ne úplně klasickou nabídkou piv, což je v přegambrinované Plzni rozhodně plus.
Škoda jen, že tam poslední dobou tak moc řve hudba.... I tak ode mě dostává 5 hvězdiček.
Kiss [12. květen 2009 | 22:48]
Pohodová provozovna s tradicí ale především skvělým grilováním na zahrádce. Ceny všech
nápojů jsou poněkud nadsazené, jídlo malý výběr ale vcelku chutné, zvláště grilovaný čuník,
vždy zahřeje na duši. Ideální volba pro mladší generaci a flámaře :-)
ludfra [7. duben 2009 | 11:47]
Masíčko dělané na grilu uprostřed zahrádky je fajn nápad a taky moc dobře chutná...
Blueflanker [16. prosinec 2008 | 19:30]
Moje srdeční záležitost, výborná atmosféra, široký soritment alkoholických nápojů a dobrej
Kelt. Parádní kdykoliv během noci. A v létě skvělá zahrádka s grilem se spoustou dobrot.
Škoda jen, že nemaj točenou Plzeň :-)
jochy [26. srpen 2008 | 11:13]
dobrá volba na večerní rozjezd, jen občas není slyšet přes hudbu vlastního slova. Výběr piv je
spíš pro fajnšmekry než pro pivaře a tomu odpovídají i ceny, ovšem v klubu v centru města
nemůžete čekat nic jiného. Informujte se na živou muziku, zažil jsem 3 chlapíky s bongama..
velice neobvyklý a uchvacující zážitek.
Johnny [25. květen 2008 | 11:20]
Skvělé posezení v příjemné atmosféře. Anglický Pub vybavený širokou škálou alkoholických
nápojů a výborným barmanem. Vyšší ceny tu snad nemohou nikomu vadit. Jen to volume na
zesilovači by mohlo být občas nastaveno o trošku níž...
Vladimír [24. květen 2008 | 20:06]
BM je opravdu bar s takovou úrovní, která se v Plzni moc často nevidí. Vyšší ceny plně
odpovídají skvěle zařízenému interiéru, široké nabídce nápojů a příjemné atmosféře. Nabídka
točeného piva sice není zcela podle mého gusta, vynahrazuje ji ovšem jinde nevídaný výběr
piv lahvových. I přes vyšší ceny Medvěda tedy jednoznačně doporučuji.
Chico [20. květen 2008 | 12:48]
Money, money, money. Jardo neblázni si v Plzni trochu zlevni a budeš mít lidi i u toho stolu na
hajzlu, protože Medvěd je fakt libovej bar. Ale já tam prostě nepudu, je drahej a ty piva mi
nechutnaj.
ambiente [16. květen 2008 | 10:51]
Hodně pěkný klub s barem. Interiér zdobí suprové tapety, takovýhle anglický PUB v Plzni
chyběl. Ceny ovšem tak trochu přemrštěné, ale jednou za čas se to dá. Je to pak aspoň
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takové sváteční:)
zavazal [14. březen 2008 | 08:26]
Moc pěkný interiér, velký výběr alkoholu.
Mirok [31. leden 2008 | 17:45]
Interiér je pěkný, sice pravda že \"belgická\" piva ze Smíchova jsou docela dobrá, ale cenově
jsou někde mimo realitu. Mít měsíční příjem od 30tisíc výše tak sem budu klidně chodit
pravidelně, libí se mi to tu. A pozor na Hoegaarden, pěkně hoeuká v palici druhý den :-)
Vrky [30. listopad 2007 | 23:06]
Velmi pěkně vybavený, točí tady výbornou Stellu. Akorát se mi tam jednou stalo,že byli totálně
pozvracený záchody, což bylo dost nechutný... Ale jinak supa na posezení...
prochy.91 [4. listopad 2007 | 15:37]
Pěknej interiér, bezva muzika, belgický piva, prostě supr. Jak to ale ve světě chodí, za přepych
se platí. Přesto bejvá narváno, na akci ve více lidech to chce rezervačku.
Shotice [22. říjen 2007 | 14:19]
Mě se tam vždycky líbilo a chutnalo ale teď už nemám tolik peněz! rozhodne stojí za to
medvěda navštívit.
stag [14. říjen 2007 | 21:13]
Nově upravený interiér anglického pubu, mega bar, koktejly, super muzika, letní grilování na
parádní zahradě. Gutte figure..
Gorky [15. listopad 2006 | 12:16]
Jako uplne super hospudka na akce ve vice lidech. Barman nam vzdy vyjde se vsim vstric
akorat nekdy skonci nasrot s nama:-)
L@D@ [19. červen 2006 | 20:05]
Kdyby tady nebylo tak draho, tak to nema chybu. Akorat obsluha trosku vazne.
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