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Home Café

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

Telefon: +420-602-652-774 (od 26kč/pivo)

http://www.home-cafe.cz/

 Stylová kavárna v centru Plzně, v zastřešeném atriu staré městské zástavby, vyhlášená svým
unikátním interiérem a atmosférou. Nabízí výhradně kávu značky DAVIDOFF, pravou italskou
horkou čokoládu, fresh džusy, bio jídlo, koktejly, kvalitní vína, fondue a mnoho dalšího. 
Ideální pro malou oslavu či firemní party.Pro nejmenší je připraven dětský koutek. Oddělené
kuřácké a nekuřácké prostory. WiFi FREE. 
Otevřeno 7 dní v týdnu !
Sleva 10% pro studenty.
Otevírací doba: 
Po-Čt 8:00 - 22:00
Pá 8:00 - 23:00
So 8:00- 23:00
Ne 8:00 - 22:00 Jsou zde dostupné tyto extras: internet/Wi-Fi. V podniku se točí .

Komentáře

janinka.1990 [15. říjen 2013 | 21:36]

Pokud jste si dosud mysleli, že není v Plzni horší obsluha než v protějším El Café, najdete ji
zde. Home Café už bohužel není, co bývalo. Při naší návštěvě zde odnikud nikam pobíhala
jakási zoufalá studentka, na kávu jsme čekali 40 minut, na zaplacení hodinu. Pak se ukázalo,
že vrátit z pětistovky na 220Kč je zcela nad síly obsluhy i její peněženky. Něco tak tristního by
nikde v Evropě neobstálo!! Tohle musí být jen pračka peněz, jinak si to nedovedu vysvětlit (byli
jsme zde samozřejmě jedinými hosty...). Pokud můžete, minimálně se tomuto podniku
vyhněte.

khack [28. únor 2013 | 10:37]

Propadák. Před rokem 2012 to možná byla dobrá kavárna, leč už bohužel není. Obsluha je
extrémně pomalá a většinu času dokonce zcela absentní. Kvalita nabízené kávy je tristní:
moccacino bylo vyrobené snad z neskvíka, vídeňská káva obsahovala tolik vody, že skrz ni
skoro bylo vidět - i doma z rozpusťnáku bych vyrobil lepší kávu - a vrcholem byla šlehačka z
bakelitu mizerné kvality. Vypadalo to, že jsme v podniku jediní zákazníci za celý týden, což
patrně není příliš daleko od pravdy. Navíc podnik téměř zcela postrádá reklamu, i když jsem si
ho našel na internetu a šel najisto, tak jsem ho nemohl najít. Abych jenom nehanil, napíšu i
pozitiva: interiér kavárny je zajímavě řešený a - až na "retro" židle - se mi líbí, venku před
vchodem je dětský koutek. Káva, ač odporná, byla hezky naservírovaná. Poloha a otvírací
doba nejsou špatné, kdyby o nich někdo věděl. Možná to kdysi skutečně byla příjemná
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kavárna, ale kvalita obsluhy a nabízené kávy ji totálně zabíjí. Majitel by se měl vážně zamyslet.

Matous [31. prosinec 2012 | 10:30]

Kdysi pekná kavárna s rychlou a příjemnou obsluhou , dnes tragedie rozhodně nedoporučuji .

ros77 [16. srpen 2012 | 08:04]

Souhlas, od ty doby, co patri kavarna pod hotel, tak to se clovek docka driv smrti, nez obsluhy.
Hosti na hotelu maj holt prednost, kdyz je z nich vetsi vejvar ...

Zuzi [31. červenec 2012 | 20:53]

Jelikož jediná servírka v kavárně zároveň obsluhuje i recepci hotelu, na kafe čekáte minimálně
půl hodiny. Kdyby nezačalo pršet, tak odejdu, čekáte tak dlouho, jako kdyby kávu teprve
sklízeli z plantáže !

Kiss [6. srpen 2010 | 22:06]

Zde jsme byli s přítelkyní po návratu ze Šumavy a byli jsme doslova unešeni, kreativně
zpracovaný interiér netradičně spojení s minulostí i současností pro každou klientelu i
generaci. Obsluha velice profesionální, ceny odpovídající moderním trendům za odvedený
sortiment.

Markétka19 [10. leden 2010 | 22:46]

Moje nejoblíbenější kavárna!! Skvělá a příjemná obsluha, krásné prostředí a super gauč :)
Navíc tam chodí málo lidí, což je skvělý, protože tam má člověk soukromí.... Takže dávám
podtrženou jedničku :))

gary [2. červen 2009 | 01:23]

Kdysi jsme sem zašly s kámoškou. A spokojenost byla velká. Profesionální přístup obsluhy,
která okamžitě reagovala na požadavky hostů, mě mile překvapil. Co se týče zákusků a kafe,
bylo to výborné. Nemám skutečně, co bych vytkl.

Jena [11. leden 2009 | 13:34]

Vyborna kavarna, kryta a vytapena pasaz, kde se nekouri a pod schody je prijemny detsky
koutek. Posezeni u kavy (i kdyz jeste v lete meli vetsi vyber) je prijemne zejmena na gauci pod
schody, odkud mate sve ratolesti, hrajici si prave v detskem koutku, pekne na ocich. Mila a
prijemna obsluha, ceny odpovidajici poloze, prostredi velmi pekne i pro navstevu obchodniho ci
romantickeho charakteru.

jochy [26. srpen 2008 | 10:47]

přidávám se ke kladným recenzím. Posezení v poho, příjemná obsluha, dobře natočená stella
a neobvyklý zážitek v podobě fondue.. jen možná někomu může vadit absence zahrádky,
kterou může jen málo nahradit posezení ve vnitřním bloku, kde se pro informaci kuřákům
nekouří. Skvělá volba pro zmizení z očí paparazziu :)

Tery2008 [1. srpen 2008 | 09:34]

Večer nádherná atmosféra, svíčky a hudba. Byli jsme okouzleni když jsme tam přišli. Výborné
Latté a B52. Vřele doporučuju

Blueflanker [10. červenec 2008 | 23:22]
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Příjemná avšak trošku zapadlá kavárna přímo v cetru Plzně, pár metrů od náměstí. Skvělý
výběr vín, i rozlévaných, dobrá kává a klidná lokalita. Rozhodně doporučuji navštívit. Dle mého
názoru jedna z nejlepších kaváren v Plzni, jen škoda, že tam nechodí vícero lidí, ale třebas se
to díky Pilsnerpubs trošku rozjede :-)
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