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Občerstvení U Jevčáků

Adresa: Nádražní Kategorie: hospoda
Stříbro - Stříbro III. cenová kategorie

Telefon: +420-602-478-375 (do 20kč/pivo)

http://obcerstveni ujevcaku.cz

Sezonní hostinec s minutkovou kuchyní, nedaleko vlakového nádraží. Prostorné venkovní
sezení je zastřešené. Každý víkend od května do srpna vystoupení rockových a country kapel. 
Otevírací doba:
Po - Ne  10 - podle hostů
Jsou zde dostupné tyto extras: kulturní akce - letní zahrada - cykloturistika - regionální piva. V
podniku se točí Gambrinus 10° - Chodovar 11°.

Komentáře

Kiss [28. květen 2009 | 15:16]

Občerstvení vhodné především, když Vám ujede vlak a tím tak zkrátíte čekání, večer občas
příjemná zpívaná, z jídel doporučuji spíše speciality k pivu a to hlavně k vynikajícímu
chodovaru.

gary [27. květen 2009 | 12:09]

Nedávno postavená venkovní restaurace je perfektní při cyklovýletech nebo při cestování
vlakem. Jídlo dobré, ale rád vždy dám zmrzlinu, která nemá chybu. A to že je to venku, je u mě
jedině plus. Majitel je snaživý a neustále něco přistavuje. Jen tak dál.

Vohry [23. červen 2008 | 10:13]

Útulná zašívárna kde v době naší návštěvy byl dokonce koncert živé muziky a bez vstupného:)
Hlavně se nelekejte ohlášování hotového jídla z reproduktoru, pokaždé mne to rozesmálo -
poznáte:) Ačkoliv se jedná o venkovní podnik tak i přesto bych ho doporučoval rozdělit na
kuřáckou a nekuřáckou část - stoly jsou na sebe celkem \"nalepeny\" a během naší návštěvy u
vedlejšího stolu dvě paní kouřili jak fabriky...

Vohry [23. červen 2008 | 10:13]

Útulná zašívárna kde v době naší návštěvy byl dokonce koncert živé muziky a bez vstupného:)
Hlavně se nelekejte ohlášování hotového jídla z reproduktoru, pokaždé mne to rozesmálo -
poznáte:) Ačkoliv se jedná o venkovní podnik tak i přesto bych ho doporučoval rozdělit na
kuřáckou a nekuřáckou část - stoly jsou na sebe celkem \"nalepeny\" a během naší návštěvy u
vedlejšího stolu dvě paní kouřili jak fabriky...

Stránka 1


