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U Marienky

Adresa: Okrouhlé Hradiště Kategorie: pivnice
Konstantinovy Lázně - BezdružickoIII. cenová kategorie

Telefon: +420-374-625-350 (do 20kč/pivo)

Vesnická hospoda na návsi ve vsi Okrouhlé Hradiště
nedaleko Konstantinových Lázní a hradu Gutštějn. K
výčepu odhadem pro 20 hostů přiléhá sál ve kterém se
občas pořádají zábavy. Nevaří se, k dispozici není ani
studená kuchyně.
Otevírací doba:
Po: zavřeno
Út-Čt: 17.00 - 21.00
Pá-So: 17.00 - 22.00
Ne: 17.00 - 21.00 Jsou zde dostupné tyto extras: kulturní
akce - cykloturistika - regionální piva. V podniku se točí
Chodovar 13° - Chodovar 11°.

Komentáře

Tonda Slepejs  [15. červen 2012 | 13:44]

Super knajpa v (nechtěném) retro stylu s velmi vřelou obsluhou, zajištěnou přímo majitelkou
podniku. Obsluha je rychlá, neboť během prvních 5 minut otevírací doby již stihla vypít 2 velké
fernety a moc to s ní ani nezamávalo. K přijemné atmosféře přispívají i  historky a písničky
trampů, kteří rádi po celodením šlapání svlaží hrdlo pivečkem od Marienky. Doporučuji všem,
pro které umakart není jen materiálem!

gambrmen [16. říjen 2007 | 15:29]

Ze me ta cca 75leta slovenka Mariena Knedlikova nejdrive nauctovala vice jak dvojnasobek, to
bych ji mozna jeste vzhledem k jejimu veku odpustil, ale to nasledovne rozesilani echa do
okolnich podniku, to sem nepobral. jinak Chodovarek byl standartne vybornej:-)

Mirok [15. říjen 2007 | 18:41]

Vesnická hospoda se štamgasty, bez ubrusů... zkrátka návrat do 80. let. Což by bylo i
zajímavé zpestření a nevadilo by to. Chodovar zde průměrný, ale stále dobrý. Ale ta výčepní je
"nějaká divná". Nejen že neumí sčítat a pokusila se nás natáhnout o stokorunu. Vzali jsme to
že se spletla, nechali si jí vrátit a slušně odešli. Ale ve druhé hospodě v obci jsme se dozvěděli
že na nás poslala echo že jsou s námi problémy. Asi proto že jsme se nechtěli nechat tak
průhledně okrást. Doporučuji paní vrchní návrat do 3. třídy k počtům.  Nebýt antré na konci tak
dám 4 hvězdičky, takhle jen dvě a to jen díky Chodovaru.
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