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U Svatého Rocha

Adresa: U svatého Rocha Kategorie: pivnice
Plzeň - Roudná III. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20kč/pivo)

Restaurace na Roudné pod Saským mostem. Podnik je
koncipován jako Bar klub, proto se zde nevaří. K jídlu
pouze studené kuchyně, nakl. hermelín nebo utopenec.
Na hudební a jiné akce pivní experimenty se točí
Kvasnicové pivo, pšeničné atd. 
Téměř každý čtvrtek hraje hudební skupina Poitín,
pořádají se zpívané i posezení s harmonikou
Pro studenty platí po předložení isic karty sleva na
všechny druhy piva 2,-!!
Otevřená nová terasa.
Otevírací doba:

Po: zavřeno 
Út-Čt: 14.00-23.00 
Pá: 14.00-24.00 
So: 15.00-24 
Ne: 17.00-23.00 Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek -
šipky - kulturní akce - letní zahrada - TV/projekce -
bezbariérový přístup - cykloturistika - regionální piva -
nekuřácký prostor. V podniku se točí Rychtář 11° -
Lobkowicz Démon 13° - Klášter 10°.

Komentáře

Jeepers Creepers [16. leden 2015 | 08:24]

Originální \"domácí\" hospůdka na hezkém místě, byl jsem mile překvapen hned při vstupu.
Pivo v pořádku, vždy dost různých druhů k ochutnání. Ze studené kuchyně jsme si dali
nakládaný hermelín a utopence, obojí neošizené a velmi chutné. Obsluha bez problémů a
přátelská. Za mne určitě doporučuji tento podnik navštívit:-)

Pinkyy [16. červen 2010 | 11:04]

Otevřena nová zahrádka, točí se Rychtář, Klášter a Černá hora..živá muzika na denním
pořádku

Čáp [14. leden 2010 | 12:25]
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Nově se točí Klášter 10, Rychtář 11 a polotmavý Démon 13.

jochy [30. září 2009 | 00:06]

Bohužel změna na čepu udělala z této lahůdkově pivní hospodě uplně obyčejnou knajpu. Na
točeného bakaláře tedy do Rakovníka... nebo alespoň na doubravku k beránkům nebo ke
krakonošovi

Mirok [19. červen 2008 | 00:16]

Pivo vynikající - chutné a levné! Barman (asi i majitel) byl také v pohodě. Jen doladit některé
detaily interiéru, ale to je nepodstatné.   Nuže rychle si všichni jděte užít pivní novinku, než
přijde další povodeň. Je to tu totiž dost \"na ráně\"...

gambrmen [17. červen 2008 | 19:38]

Gambrinus netoci nebojte, maji skoro cely sortiment Bakalare (chybi tusim jen cerna
dvanactka, a tu zde maji alespon v lahvi, stejne tak nealko Bakalar) + tocenou kofolu. Chvala
kazdemu podniku ktery toci nemainstreamove pivo, v Plzni zvlaste! \"Zahradka\" je ale takova
divna, spis posezeni na parkovisti u popelnic, stacily by drobne upravy a bylo by to mnohem
lepsi! Rad se ale brzy vratim! PS: cena piva je jednoutna: 18,- za pulitr a 13,- za tretinku.

Michal [28. květen 2008 | 18:51]

Bakalář super, kromě toho sem tam ještě viděl Gambrinus, když sem tam byl, ale je možný, že
už ho nemaj, taky tam nebyl ten vývěsní štít Bakaláře, ale jenom G. Vevnitř sem si byl jenom
pro pivo, seděli sme venku a poslouchali koncert.
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