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Livingstone

Adresa: Liliová Kategorie: hospoda
Plzeň - Slovany III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-440-132 (do 20kč/pivo)

Livingstone je stylově zařízená cestovatelská hospoda na
Slovanech vyzdobená dřevěnými sochami z Indonesie a
jiných koutů Země. Dostanete se tam tramvají č. 1
několik zastávek od hlavního nádraží. Točí tam výborné
pivo, takže málokdy to zůstane u jednoho kousku. Dále
bych doporučoval ochutnat zdejší Ohnivou vodu což jsou
chili papričky naložené ve vodce:)) 
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - letní zahrada -
TV/projekce. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský
Prazdroj .

Komentáře

Trademark [25. září 2011 | 18:38]

Hospoda vcelku standardní, docela hezky to tam vypadá. Celkové hodnocení ale hluboko sráží
obsluha v podobě blonďaté, trochu silnější barmanky je příšerná. Na otázku \"a máte jenom
normální kafe nebo i latté?\" reaguje slovy \"No, to teda opravdu nemáme, tohle je totiž
hospoda a ne nějaká kavárna, víte?\" a její celkový projev je neuvěřitelně nepříjemný, působí
dojmem, že ji svým přáním neskutečně otravujete. člověk si připadá jako v normalizační
obchodě. Dokud tam tahle slečna bude dělat, tak se tam už nepodívám.

janca.lucky [21. září 2010 | 19:37]

Dobré prostředí.

hard [24. květen 2010 | 14:25]

Pivo dobré, prostředí taky.

ludfra [15. duben 2009 | 18:52]

Nikdy jsem si tu na nic nemohl stěžovat... Všechno v pohodě a posezení na letní zahrádce je
moc fajn.

Špit [21. říjen 2008 | 16:43]

paráda
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Exmiri [16. duben 2008 | 16:49]

Je to ta nejlepší hospůdka. Chviličku jsem tam pracovala a lidičky, co chodí jsou prostě
úžasný!!!!!!

matee [18. březen 2008 | 16:32]

Livin je prostě nejlepší slovanská hospoda, výborná atmosféra, dobrý pivko a fotbálek, co víc si
přát ...

pavliCZECH [6. únor 2008 | 16:26]

Livin... nejvíc knajpa, náš slovanský klan se schází nejčastěji právě zde. Velikou výhodou je
také dlouhá otvíračka...:-)

Brouk [12. prosinec 2007 | 15:17]

Vzhledem k tomu, že bydlím asi třista metrů, jsem tam dost často a mám to rád. Ale nějak mi
přijde, že tam ještě loni s jinou obsluhou bývala větší legrace.

kikina [11. prosinec 2007 | 14:06]

jedina v pohode hospoda na slovanech, vlastne ted de jeste nove i Desitka... dlouha oteviraci
doba a dobry pivo:)

Vladimír [24. listopad 2007 | 17:10]

jedno z mála lepších míst na Slovanech.

Janinininka [27. září 2007 | 17:20]

Ale jo, docela to tam jde:)

Vasek [11. květen 2007 | 14:02]

Super knajpe, dost začuzeno, ale má svou atmosféru a vždy se sem rád vracím...

zarobsky.j [2. duben 2007 | 21:05]

je to vkutku zajimave a neotrele misto kde se da uzit spousta pohody!! 

nasa [2. leden 2007 | 13:10]

prijemny podnik s bezva zahradkou

beskydator [17. prosinec 2006 | 14:34]

Nevim na ci popud, ale obsluha je vymenena a trubky zari jako novy, takze hura tam..a ted tam
maji misto sipek fotbalek, coz byl myslim velmi dobry tah..

Petricek [28. srpen 2006 | 14:08]

Je to jedna z nejlepších Slovanských zařízení. Nemyslím, že by upadala kvalita piva, ale ta
obsluha trochu pokulhava..

dzezulak [28. červen 2006 | 12:18]

Skvělý, hudba i pití. Jen občas by neškodilo trochu více ztlumit hlasitost hudby a opravit židle
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TONY [31. květen 2006 | 09:27]

Parádní klubík, dobrý pivíčko, obsluha i lidi tam. Prostě co více si přát? Navíc v létě se dá
posedět i venku v zadní části za záchodama.

ambiente [26. únor 2006 | 14:11]

Tak tenhle klubík ja taky parádní, řekl bych taková oáza klidu mezi všemi těmi nonstopáčemi a
hernami na Slovanské. Vnitřek je pěkně a stylově zařízenej, takže se tu cítítě opravdu dobře.
Mají celkem slušnej výběr nápojů, takže zde určitě nevyschnete. Co dodat, podnik rozhodně
stojí za návštěvu. Jediná nevyhoda je poloha tak trochu z ruky.

Pablo [14. únor 2006 | 19:49]

Ten kluk s tou ohnivou vodou ma pravdu:)))  Vinetou

L@D@ [13. únor 2006 | 20:39]

Jen se mi zda, ze posledni dobou upada, jak obsluha, tak kvalita piva.
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