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Inkognito

Adresa: Husova Kategorie: na kafe
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-731-886-333 (do 20kč/pivo)

http://www.inkognito.cz

Kavárna Inkognito láká k delším intelektuálním rozpravám či prostě jen příjemnému posezení.
Interiér je vkusně vybaven, celkový obrázek doplňuje mladá a příjemná obsluha. Během
letních měsíců je možné využít venkovní terásky. 
V kavárně uslyšíte hudbu jazzovou, etnickou, folkovou, alternativní... Vše, co je všeobecně
považováno za hudbu kvalitní. Můžete zde ochutnat kvalitní kávu nakoupenou za férových
podmínek mamacoffee. Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - internet/Wi-Fi. V
podniku se točí Chodovar 11°.

Komentáře

albert [11. červenec 2015 | 14:06]

Čo bolo, to bolo...

Kiss [6. srpen 2010 | 22:19]

Přestož jsem zde nebyl zcela inkognito, tak musím přiznat že se zde velice zlepšili, dříve mi to
připadalo jako studentský klubík, kde si občas někdo zapálil travku. Mají zde především dobré
pivo Hoegaarden!

Blueflanker [10. březen 2010 | 10:50]

Ano, tato kavárna je opravdu klasika: výborna hudba, dobrý výběr nápojů, klidná atmosféra.
Letní terasa to vše jen podtrhuje. Jeden z těch opravdu lepších podniků  v Plzni.

Jena [10. březen 2010 | 10:37]

Inko je klasika. Piano v rohu, hovory levicackych intelektualu. Pokud sem jdete sbalit holku,
bude to asi dost spycho. Ale pokud jadete na vernisaz nebo komorni koncert, odejdete nadseni
a patrne po ctyrech. Inko se lety meni, ale nijak bourlive a v podstate k lepsimu. napriklad
francouzska okna do ulice - starsi novinka, ale prijemna.

Stinin [12. září 2008 | 20:13]

Nemám příliš co bych tomu vytknul, ale ani co bych vyzdvihl. Snad jen, že Bernard je teda blbá
volba:-)

kikina [11. prosinec 2007 | 13:51]

bernadr a hoegaarden, příjemná obsluha, denní tisk, úžasnej interiér, klidný prostředí... mile
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intelektuální;)

Vladimír [29. listopad 2007 | 21:18]

Inkognito hodnotím jako nejlepší plzeňskou kavárnu. člověk si zde vychutná velice příjemné
prostředí a naprosto výbornou kávu. kvalitu zvyšují i výstavy skvělých fotek a obrazů. letní
teráska je taky výborná. další plus vidím v blízkosti od univerzitních budov TP a HJ.

Laco [3. únor 2007 | 19:38]

Velmi útulná kavárna, kde si člověk rád posedí. Dobře ošetřeny a pitelný Bernard sráží dolů
fakt, že je čepovaný do čtyřek. Obsluha milá a přátelská, snad proto, že se nejedná o
profesionály a netrpí deformací. Překvapivě i příjemná hudební produkce, což je v Plzni
vzácnost.

nasa [18. prosinec 2006 | 13:10]

hvezdicka dolu za bernarda, hvezdicka nahoru za lahvovou(!) gabinu = plny pocet :-))

pavliCZECH [12. prosinec 2006 | 07:38]

výbornej klubík, kalsická atmosféra. která se dá zažít jen v klubu jako tento. O pivo ani tak moc
nejde...:-)

romm [11. listopad 2006 | 00:57]

Neni v plzni podnik mě milejší... Kafe je super, personál je super, ke čtení mají i RESPEKT,
nejen Frontu, lidovky a Reflex, hlad ukojíte tousty a když máte chuť, i medovina je k dispozici.

znudíno [15. červen 2006 | 18:35]

moc super obsluha!!! jejich specialitou je bábovka s pepřem, pomerančová voda a jemně
perlivej džus :-)

ambiente [13. květen 2006 | 14:49]

Stylová hospůdka v centru města. Můžete zde očekávat velice příjemné prostředí jakož i
obsluhu. Jako veliké plus beru to, že zde točí Hoegaarden:) Na toto pivko lze v Plzni vyrazit jen
do pár málo podniků. 

Buchar [4. únor 2006 | 23:44]

Super teráska, super barmani, super hudba, super lidi, super okna, super všechno. je to super
bydlet v hospodě :-)

dikobraz [5. prosinec 2005 | 13:07]

Supr čokoláda a bábovka. ale málo místa tam mají. ....pak cigárko pivečko....kořalička
...druhá..........chrrrrrrrr
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