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In Café

Adresa: Americká Kategorie: do klubu
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20-26kč/pivo)

Na jedné z nejrušnějších plzeňských ulic se nachází
příjemné prostředí Musicbaru v přízemí a Sportbaru v
prvním patře. 

In Café je ideálním místem pro oslavy všeho druhu.
Podnik je rozdělen do dvou pater, a to Musicbar a
Sportbar.
V každém patře si jistě přijdete na své. Chcete
poslouchat muziku, pobavit se s přáteli nebo jít na fotbal,
hokej či jiný sport? 
Akční drinky, projekce, fotbálek, kulečník, výběr z
několika druhů piv. V nabídce alko i nealko nápoje,
míchané drinky, ale i káva nebo čaj. 
V letním období na Vás čeká nově zrekonstruovaná
záhrádka ve vnitrobloku s kapacitou více než 70 lidí.

Otevírací doba - Přízemí:
Po-Čt 13:00 - 23:00
Pátek  13:00 - 03:00
Sobota 17:00 - 03:00
Neděle 17:00 - 22:00

Kontakt: 724 291 796

Otevírací doba - 1 patro:
Po-Čt 16:00 - 23:00
Pátek  16:00 - 01:00
Sobota 18:00 - 01:00
Neděle zavřeno

Kontakt: 603 515 706

Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - kulečník - letní
zahrada - internet/Wi-Fi - TV/projekce. V podniku se točí
Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .
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Komentáře

joshua [12. leden 2012 | 23:08]

dole je bar s asi nejlevnějším drinkama v plzni :) dobře se tam paří k tomu hraje často velmi
nahlas muzika kterou si po domluvě s obsluhou můžete i sami vybrat na počítači z youtube :)
nahoře je klidnější prostor i s obsluhou. dá se zde strávit velmi příjemnej večer od začátku až
do konce. začít nahoře v hospodě u piva a třeba nějakýho fotbalu promítanýho na plátně a
později zajít dolu se vyblbnout.

Tree [30. září 2010 | 22:46]

dneska společně s cosmem druhej star. Lidi , nenalejvejte těm malej dětičkám!

Chico [30. říjen 2008 | 20:52]

Inko řadím do zajímavých kaváren až barů. Přijde mi takový jako by americký, nevím čím to je
ale mám z něj takový pocit. Vidím tady kulečník, tak se mi už líbí víc.

Y [7. prosinec 2007 | 17:25]

Solidni fotbalek i kulecnik. Prijemna atmosfera. Dobre pivo. Jedine co by zaslouzilo zmenit je
oteviraci doba.

Vladimír [24. listopad 2007 | 17:14]

spodní místnost je velice příjemná přes den na kávu i večer na pivo (i když stelly se člověk
podle mě rychle přepije). nahoře se mi to ale vůbec nelíbí.

Matci [21. říjen 2007 | 22:50]

Super kavárna na super místě se super koktejlama... njn, Hujerovo potěšení... je to tam hezký,
ale v pátek přeplněno a překouřeno... ale na posezení v tejdnu je to ideální...

Stephora [14. září 2007 | 19:40]

Výborná hospa, s přítelem jsme štamgasti, a starají se o nás výborně - tzn. fajn obsluha, dobrá
Stella, ale točí i Gambáč desítku... vřele doporučuju, pro větší společnost ale je lepší
rezervace... kdo se dole bude nudit, může si nahoru zaskočit na kules nebo fotbálek... co víc si
přát:)

jus [20. červen 2007 | 22:32]

Kavárna je výborná na posezení přes den, dá se jít i na příjemnou zahrádku, spousta
zajímavých míchaných drinků, i to kafe dobry :-D Sportbar nahoře vynikajicí na promítání
sportovních zápasů.. plus kulec

Fikusak [14. únor 2007 | 10:13]

Dobrý koktejly...:-)

gedžitka [18. leden 2007 | 18:56]

Čepují tu Stellu, což je podle mého názoru fajn pivko.. příjemné prostředí.. určitě se
nezklamete při návštěvě:) 
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L@D@ [26. prosinec 2006 | 19:56]

Pivko zde nemaji vubec spatny, prostredi celkem taky ujde, urcite stoji za navstevu. 

Mlíčko [13. září 2006 | 10:24]

JJ je to tam pohodovy hlavne obsluha moc fajn... a navíc jsme zde točili i náš školní klip... :)

Johnny [7. září 2006 | 23:44]

Pohodová kavárna v centru. Po tolika návštěvách a konzumacích Stelly mi ale tohle pivo už
nějak nejede. :))

Spidu [8. červenec 2006 | 22:40]

Jo tak tady sem byl... je to tam fajn, i když si to moc nepamatuju

Votep [24. duben 2006 | 17:27]

Příjemná kavárna. Stellu Artois poslední dobou nějak moc nemusim, ale kdo todle pivko má
rád, tak tady si ho může vychutnat v klidnym prostředí.

letroxx [26. březen 2006 | 16:19]

Výborné a klidné prostředí.

Lajka [5. březen 2006 | 21:27]

Kdo si občas rád dá Stellu v klidnějším prostředí - vhodná volba.
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