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Kategorie: do klubu
I. cenová kategorie
(od 26kč/pivo)

Uncle Paya, anebo jak se říká U Páji, je pohodový bar ve
Veleslavínově ulici s prostornou letní zahrádkou a
pohodovou obsluhou. Bar se dělí na tři části: přední s
barem, prostřední s fotbálkem pro 4 i 2 místa a zadní se
stoly. První co jistě zaujme je celková výzdoba interiéru,
veselých barev a doplňků. K baru také patří vedlejší
palačinkárna. Palačinku si můžete dát buď přímo v
palačinkárně nebo v Pájovi.
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - letní zahrada. V
podniku se točí Bernard Černý 13° - Hoegaarden White Bernard Kvasnicový 12°.

Komentáře
TurboBeruška [7. duben 2019 | 00:27]
PAYA Je a Bude jediný normální Rumíčkový bar s nejlepším majitelem v Plzni. Je to moje
Srdcová záležitost tohle místečko, pořád se sem ráda vracím. A taktéž naprostý souhlas s
\"HonzaOu, rastafarii-rulezz, bbukaj\"! Kdyby k Payovi chodili lidi jako \"Galli\" nebyla by tam
skvělá pohodová rodinná atmosféra.
blb [7. červen 2011 | 19:16]
Hospa jeste na starem umisteni taky super, ale premistenim si rozhodne polepsil. Urcite aspon
o ty zachody:-) Veliky vyber karibskych rumu. mnamka.. jojo reggae, ska a tak... filozof Paja..
souhlas s HonzaOu, rastafai atd.
HonzaOu [16. duben 2011 | 17:12]
Hospůdka, kam se vždycky vracím rád, jediné, co moc nemusim je bernard, ale je to jen
otázka názoru :). Na druou stranu jako milovník rumů si opravdu přijdu na svý... a že se tam
kouří? proč ne... jakej je rozdíl, když si jinde v hospodě vedle vás zapálí obrovskej smradlavej
doutník, nebo provoněný brčko? Obsluha super, s Pájou si vždycky suprově popovídam a
nasměju jak jinde ne.... rozhodně, z mýho pohledu jedna z těch TOP hospod. P. S. a hambáče
z hhladovýo okna stojí fakt za to!!!!
rastafarii_rulezz [23. březen 2010 | 13:52]
Souhlas s bbukajem. Proč mám ten pocit, že je Galli zakomplexovaný blbeček? 1. Je to
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možná hnízdečko neřestí, kterých se my vyhulové rádi dopouštíme, ale aspoň umíme
gramatiku hlupáku. 2. Pokud vím, není pravidlem, že ten kdo přijde, musí nutně hulit. Uncle
Paya je pro mě spíš jako druhý domov, než hospoda. Usměvavé slečny za barem, Paya
filosof, co s tebou probere každou blbinu, skvělá parta lidí, exklusivní fotbálky no porstě idylka.
A víš proč je tam tak skvěle? Protože tam nechodí předpojatí hlupáci jako ty. Big Up Uncle
Paya!
bbukaj [2. říjen 2009 | 16:42]
to Galli: Výsměch hochu. To že je v Pájovi ze všech plzeňskych hospod největší klídek, že tam
je pohodová i obsluha a že tam hrajou reggae neznamená že se tam nechlastá. Ale to
tupečkům jako ty nemá cenu vysvětlovat.
gary [4. září 2009 | 13:02]
Dřív jsme zašli často na zahrádku, kde jsme dali pár točenejch. Není to zlé, ale osazenstvo
někdy překvapí.
m@estro [12. červenec 2009 | 17:24]
Dobrá zašívárna před městským shonem, výborná muzika, na pivo si člověk dlouho zvyká, 2
luxusní fotbálky a prostě klídek...
spachtle [23. červen 2009 | 01:18]
Vcelku ucházející plzeňský klub s výbornou zahrádkou a Hoegaardenem. Rozhodně stojí za to
vyzkoušet. Dávam 3 hvězdičky.
Galli [30. březen 2009 | 10:40]
Jen pro vyhuli co neuměj nic jinýho než hulit!
pichy [28. srpen 2008 | 22:17]
Hoegaarden, palačinky, skvělá muzika. - Ráj na zemi!:-))
Miro88 [24. červenec 2008 | 15:10]
Pája.. snad nejlepší hospůdka v Plzni. Vynikající prostředí, pohodová muzika, skvělý pivečko..
co víc si přát? :)
Chico [19. květen 2008 | 12:31]
Parádní bar s báječným interiérem a vším co do toho patří. Bernard je občas dobrej a občas
ne, Hoegaarden mi tam moc nechutná. Palačinky - prostě božský to pokrm!!! Obsluha
příjemná a uvelebit se tam dá moc dobře se zelenou vlnou. Ale bacha na vzduch.
Shotice [22. říjen 2007 | 14:16]
Posedět, spapat dobrou palačinku, ubalit si brčko a poslechnout dobrý Skačko, reggečko nebo
elektro rock no všechno možný. Přijemní hosté stejnak tak i obsluha. NEchybí fotbálek ani
dvorek jakoby zahrádka kde se v létě dá posedět.
jus [18. červen 2007 | 00:39]
na americké jsem tento podnik nemusel, ale v novém prostředí mě velmi příjemně překvapil,
zvlášť zahrádka..
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Eroika [28. duben 2007 | 17:23]
joooo, Paya... to je hospa my puberty:D je to tam fakt pohoda, jaxe rika"zadnej štres":D:D:D:D
a dycky si prectu horoskop.. p. s. fotbalek a Frayer taky pecicka:D
djPitriS [3. duben 2007 | 12:42]
Na to klidny patecny posezenicko se znamejma je to tam asi nejlepsi :). Za bernarda zadny
minus nebude, pac tam toci vybornej Hoegarden...
nasa [2. leden 2007 | 14:20]
U Paji je dobre, jsou tam nejlepsi barmani :-) (jinak zase male minus za bernarda)
sikymax [15. září 2006 | 16:16]
nejlepší podnik co snad v Plzni je... chodí tam hafo dobrejch lidí...
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