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Bowling Baarovka

Adresa: Baarova Kategorie: sportbar
Plzeň - Bory II. cenová kategorie

Telefon: +420-267-218-111 (do 20-26kč/pivo)

Prostorný podnik, najdete zde kulečník, šipky, bowling.
Každý den se promítají sportovní přenosy na TV,
příležitostně pak na velkém plátně.

Od května 2016 se zde vaří.

Nabídka jídel:

Pizza
- Margherita (rajčata, sýr) - 85 Kč
- Žampionová (rajčata, sýr, žampiony) - 90 Kč
- Šunková (rajčata, sýr, šunka) - 105 Kč
- Hawai (rajčata, sýr, šunka, ananas) - 115 Kč
- Sýrová (rajčata, 4 druhy sýra) - 115 Kč
- Tuňáková (rajčata, cibule, sýr, tuňák, paprika, olivy) -
115 Kč
- Salámová (rajčata, sýr, cibule, slanina, salám) - 120 Kč
- Feferonková (rajčata, sýr, cibule, slanina, feferonky) -
110 Kč
- Kuřecí (rajčata, sýr, slanina, cibule, kuřecí maso) - 130
Kč
- Mexická (rajčata, sýr, klobása, kukuřice, feferonky) -
115 Kč

Burgery na grilu 200g
- Burger Baarovka + hranolky (burger, tzatziki dresing,
okurka, rajče, sýr) - 120 Kč
- Chilli Burger + hranolky (burger, chilli dresing, cibule,
rajče, slanina, sýr) - 120 Kč
- Curry Burger + hranolky (burger, curry dresing, cibule,
rajče, sýr) - 120 Kč

Klasika
- Grilovaná krkovička s hořčicí a křenem 200g + chléb -
90 Kč
- Hranolky 200g (tatarka, kečup) - 40 Kč
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Na objednávku 1 den předem
- Tatarský biftek 150g + 6 topinek - 170 Kč

Jídla se podávají v Po - Ne od 17:00 do 23:00.  Jsou zde
dostupné tyto extras: šipky - kulečník - letní zahrada -
internet/Wi-Fi - bowling - TV/projekce. V podniku se točí
Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Mocela [16. květen 2011 | 10:25]

Pohodička. Velký prostor,  zahuleno, velké platno a obrazovky, odevšaď se dá pohodlně
sledovat fotbal. Obsluha nosí automaticky pivko, ještě než dopijete. Hermelín parádně
naložený.

Tomáš [10. únor 2011 | 21:41]

Dobrý sportbar. Nečekejte nic víc, nic míň. Přesně co od takové hospody chcete, rychlou
donášku slušného piva, stoly s velkými lavicemi, televize s přenosy. Bowling, kulečník.  Jídlo
jen studené, interiér klasický sportbarový, ale čistý a světlý. Však sem jdete na pivo a na fotbal,
ne na rande, takže oukej.

hard [30. červen 2010 | 09:43]

Sportbar s velkou mega plazmou. Vynikající hermelín, pivko super, jen škoda, že nemají
11°Exelenta.

gary [7. únor 2010 | 19:00]

Podnik ve stylu velkých sportbarů. Pivo dobré, nosí další, ještě než máte dopito. :-) Hermoš
taky výbornej. Samozřejmě ale zakouřeno. Prostředí jednoduché a obsluha v pohodě.

Raziell [22. leden 2010 | 21:57]

Nejlepší hospoda kam jit jen tak na pivko pokud ste student nebo mistni.... obsluha vam
prinese novy pivo i kdyz jeste dopijite, pochutiny k pivu sou skvely, pro me je to srdecni
zalezitost za ty leta. Obsluha jak jinak nez skvela. Promitaji se snad vsechny fotbaly a hokeje a
hlavne plzensky hokeje coz je super.. Tesim se na olympiadu az tam bude sedet s tou ceskou
vlajkou na hlave a popijet :-)

Blueflanker [12. červen 2009 | 00:10]

Nevim nekomu se tenhle styl podniku muze zamlouvat, ale ja bych to shrnul jednoduse-
strasne, zadna atmosfera, hromada \"sportovniho hospodskeho harampadi\" hromada
humusaku a take studentu VS z mistnich koleji, jestli mate vkus, jdete jinam. tohle neni
hospoda, ale sport bar. bohuzel

Mauro [11. červen 2009 | 23:42]

Výborná hospoda, ke sledování fotbalu a dalších sportů naprosto ideální! Skvělá obsluha.
Dobré a levné pivo. Prostě paráda!

ludfra [29. březen 2009 | 19:13]
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Klasika... celkem v pohodě

Švejk [31. prosinec 2007 | 13:41]

Prostě normální pajzl. Nic víc nic míň.

_LordPetule_ [22. listopad 2007 | 22:50]

Ve srovnání s některými sportbary tenhle ujde. Obsluha v pohodě, kvalita piva úměrná typu
podniku..

Vrky [30. říjen 2007 | 19:49]

Je to fajn hospoda, hodně prostoru. Bowling nic moc, je docela křivej. Obsluha je skvělá.
Každej tejden se tady promítá anglická liga, což je taky fajn.
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