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Café Beruška

Adresa: Dřevěná Kategorie: na kafe
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-377-917-155 (od 26kč/pivo)

http://cafeberuska.cz

Beruška je nově otevřená nekuřácká kavárna a cukrárna. Nabízí kávu značky Segafredo
Zanetti a velice široký výběr zákusků, dortů a chlebíčků. K dispozici je dětský koutek.
Dominantou celého podniku jsou velké hodiny, které v pravidelných intervalech ozvláštňují
atmosféru mechanickými, zvukovými a světelnými efekty.  
Otevírací doba:
Po-Pá 8-21
So    9-18
Ne   12-18
Jsou zde dostupné tyto extras: nekuřácký prostor. V podniku se točí .

Komentáře

josemo [28. březen 2014 | 12:13]

Kavárna, která působí chladně a především stísněně. Jinak je ve všem průměrná, ničím
nevybočuje.

Tomáš [16. prosinec 2011 | 15:51]

V Berušce se necítím dobře kvůli interéru ? jedna velká obdélníková místnost s hodně
stolečky, dětským koutkam, pultem stropním osvětlením. Na cukrárnu moc studené a hlučné.
Pro maminky s dětmi asi dobré?  Zákusky nevybočují z průměru, zajímavá je retro kombinace
se slanými lahůdkami.  Tak proč se občas stavím? Přece pro ty úžasné žloutkové věnečky,
tedy spíš věnce :)

maydayberry [10. září 2011 | 21:46]

Příjemná nekuřácká kavárna s poměrně dobrým výběrem, jen ten interiér mi přišel hodně
stísněný.

davy [2. květen 2011 | 13:02]

Nekuřácká kavárna- super! Zákusky dobré, káva rpůměrná. Nové a čisté prostředí. Doporučuji,
zejména s dětmi.

Blueflanker [2. červen 2009 | 12:52]

Dobry koncept podniku, ktery v Plzni chybel, chcete-li se zastavit a dat si nejaky dort ci jiny
zakusek(a ze tam toho maji) je to podnik pro vas, navic zde nenechate tolik penez, neb ceny

Stránka 1



jsou temer lidove. Obsluha celkem mila. Navic s polohou par metru od namesti je to dobra
volba:) Akorat ty hodiny....:)

Jena [5. leden 2009 | 14:43]

Prijemna cukrarna, kam muzete zajit s detmi. Inzerovany detsky koutek pojme s bidou ctyri deti
- pokud moc nezlobi :) Vcelku vkusny interier, az na ty hodiny na zdi :). Prijemne, mile,
nekuracke, ale uplne levny dortiky tam necekejte. Ale jsou mooc dobry a kafe taky ;)

Sifh [2. listopad 2008 | 12:07]

Když byla \"ta káva zdarma\" tak sme tam byli celkem často... od tý doby sem tam nebyla...
nemam to moc při cestě takže většinou zkončim jinde. Ale rozhodně stojí za tam jít posedět ;)

Markétka19 [30. říjen 2008 | 16:01]

Mají tady výborný zákusky, kafčo atd. Prostředí se mi moc líbí. Akorát bych prodloužila
otvíračku, museli nás v 9 vyhodit :D

Johnny [5. duben 2008 | 12:37]

Za vynikající zákusky a nekuřácké prostředí získává Beruška rozhodně body k dobru. Jen
prostředí na mě působí trošku ztísněně a neútulně - respektive, znám kavárny, které na stejně
malém prostoru tak \'natlačeně\' nepůsobí. Jinak naprosto bez problému.

Vladimír [19. březen 2008 | 22:21]

velice oceňuji vznik další nekuřácké kavárny v centru města. vřele doporučuji výborné
zákusky. ps: do konce března 2008 zde probíhá akce \"káva zdarma ke každému chlebíčku
nebo dortu\".
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