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Nová a prostorná restaurace v prostorách ČEZ, která nabízí možnosti pro velké oslavy. Velmi
vhodná je i pro konference, jednání či svatby. Je zde plátno s projektorem, šipky, bowling,
kulečník. V objektu je také kavárna. Dobrá kuchyně za příznivé ceny a výborná klimatizace.
Otevírací doba:
Po-Ne 11:00 - 23:00
Jsou zde dostupné tyto extras: šipky - kulečník - platební karty - bowling - TV/projekce -
bezbariérový přístup. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

minimax [11. duben 2010 | 14:52]

Nadprůměrná obsluha, průměrná kuchyně a podprůměrná hudba.

Kiss [21. květen 2009 | 19:30]

Vynikající herna, jejíž obrovskou devizou je bezbariérový přístup, jídlo je drahé, ale chutné.
Přes obědy výhodná meníčka. Dráhy jsou kvalitní, grafika ceselá. Obsluha nic moc, spíše
profesionální. Interiér je moderní, na první pohled působí rozpačitě, musíte si dát pozor kam
vlezete.

gary [22. duben 2009 | 23:23]

Dřív jsem sem chodil na oběd každý den. Dlouho jsem zde nebyl, ale doufám, že se to moc
nezměnilo. Pokud zde nebyly nějaké akce, tak volno se vždy našlo i v době obědů. Obsluha
byla někdy pomalá, ale čekat se vyplatilo. Protože na jídla jsem si mohl stěžovat jen málokdy,
porce velké a hotovky vždy také bodly.

jochy [26. srpen 2008 | 11:26]

dobrá volba pro zkloubení dobrých bowlingových podmínek se zázemím a docela slušného
piva i kuchyně. navíc spousta prostoru pro posezení i bez bowlingu. nic než doporučit
nadšeným bowlerům

Vasek [16. květen 2007 | 14:06]

Sic honosná budova, ale vařej nepříliš dobře - jinak příjemné prostředí...

jus [15. únor 2007 | 19:45]
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Na úrovni zařízený podnik, jídlo i nápoje v pohodě. Bowling asi nejlepší v plzni, dá se
rezervovat přes net. Krom pujčení bot je samozřejmostí i skříňka v šatně pro každého a pak
vytištění výsledků hry :-)

Majdalena [13. listopad 2006 | 10:22]

Prostorná restaurace s možností pořádání i menších koncertů, bohužel jsem měla štěstí na
trošku laxnější obsluhu, ale jinak naprosto v pohodě - pití dobré, jídlo dobré...

L@D@ [14. květen 2006 | 23:17]

Velice prostorny podnik, ktery se hodi napriklad pro vetsi oslavu. Prijemne jsou sportovni
prenosy s projekci. Vyborny je bowling a cisty vzduch.

jesetter [7. květen 2006 | 08:34]

Ceny fajn, pivo fajn, jídlo fajn, bowling fajn. Co chtít víc? 

Votep [24. duben 2006 | 16:57]

Je tu opravdu dobrá dráha na bowling. Většinou je ale třeba rezervace. V restauraci docela
dobře vaří, přes oběd i hotovky za rozumnou cenu. Na sportovní akce tu maj plátno a to pivo
docela ujde. 

Chody [8. březen 2006 | 15:40]

Pivo nic moc

Fiky [15. únor 2006 | 19:40]

Dobře tu také vaří a minimálně přes olympiádu je tu obrovské plátno, kde vysílají přímé
přenosy z olympiády.
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