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U Levých

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

Telefon: +420-377-245-226 (do 20kč/pivo)

Klasická, ale prostornější, hospůdka v klidné části
Slovan. V době konání sportovních zápasů je zde
možnost jejich sledování. 
Otvírací doba: 
Po-Čt 10.00-22.00
Pá-So 10.00-24.00
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - kulečník
- nonstop - TV/projekce - regionální piva. V podniku se
točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj  - Koutské 10° -
Koutské 12° - Koutské nefiltrované 12°.

Komentáře

Kiss [30. listopad 2009 | 22:52]

Dříve moje nejoblíbenější hospůdka, kde se skvěle vařilo, obrovské ceny, ale hlavně vše za
pusu. Po poslední nedávné návštěve mi bylo řečeno, že se již zde nevaří, pouze nakládaný
hermelín a utopenec, ale snad to bylo pouze dočasné.

blackra16bit [2. duben 2008 | 01:52]

Nádherný klasický pajzlík s lahodným pivem. Výborný na pokec, jelikož Vás tu nepřeřvává
hudba. Pokud zavítáte častěji, zjistíte že zde potkáváte stále ty samé tváře, které se sem s
radostí vracejí. A není se čemu divit.

Vohry [22. leden 2008 | 09:53]

Klasická hospoda s průměrnou až spíše podprůměrnou kuchyní. Naposled jsem tu byl někdy
na střední tak doufám, že od té doby se aspoň něco vylepšilo

Vladimír [10. listopad 2007 | 18:16]

špinavý pajzlík, navíc \"okrášlený\" zastavárnou. jediné výhody vidím v dobré otvírací době do
časných hodin (myslím že do 06:00h) a ve velkém výběru hotovek v rozmezí 40-50kč. dobré
na rychlý oběd, na večerní posezení mě tam ale nic netáhne.

wee [13. leden 2007 | 16:13]

Tak tady je to velmi příjemné. Je to přesně ta hospůdka, kde se pravidelně scházejí postarší
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pánové na pokec. Jsou tu příjemní lidé, milá a rychlá obsluha, televize, kulečník, fotbálek..
Cenově naprosto vyhovující a ta atmosféra opravdu připomíná vesnické hospody. Kdo nehledá
snobský podnik, tady se mu určitě bude líbit. A navíc je to nedaleko tramvajové zastávky.

pavliCZECH [9. říjen 2006 | 14:18]

příjemnej nonstopáč, vlastně ani na první pohled nepoznáte, že to má s non-stopem něco
společného. Zkrátka klasická knajpa, kam si můžete ve 4 hodiny ráno zajít na pivo...

gambrmen [21. únor 2006 | 21:56]

Pred otevrenim, sportbaru Sladovnicka, byla hospoda "U Levejch"  hojne vyuzivano studenty i
pedagogy blizke elektro prumyslovky. Pres poledne se tu lze celkem levne najist, toci tu
myslim nejen G10° ale i Plzen12°. Je zde fotbalek, kulecnik i sipky. V zadni casti se nachazi
vyherni automaty.

L@D@ [17. únor 2006 | 19:55]

Na tuhle hospodu vzpominam rad, chodili sme sem na stredni o volnych hodinach. Ted uz mi
tam ale nic netahne.
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