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U Jána

Adresa: Nádražní Kategorie: hospoda
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-739-060-963 (do 20kč/pivo)

Pohodová a stylová hospoda, dříve U Hamburku, dnes U
Jána, poblíž hlavního nádraží ČD. Široká nabídka
specialit mezinárodní kuchyně, podnik je též možné
zamluvit pro větší akce, oslavy a třídní srazy. Točí zde
zajímavé druhy piv.
Otvírací doba: 
po-pá 11.00 - 24.00
so-ne 16.00 - 24.00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - ticket
Restaurant - gastroPASS - Cheque Dejeuner. V podniku
se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj  - Svijanský
Máz 11° - Svijanský Kníže 13° - Svijanská Kněžna 13° -
Pardál 10°.

Komentáře

hard [13. květen 2012 | 11:39]

Drsná špeluně!

honzajs [28. srpen 2008 | 14:08]

moc pěkná typická hospůdka s výbornýma pivama a v pohodě cenama, obsluha příjemná dá
se v pohodě sednout na bar a pokecat, vždy se sem budu rád vracet!!!

gambrmen [18. únor 2008 | 23:27]

Ted v patek se stalo to, ze nemeli ani Máz ani Knížete, proste ani kapku piva ze Svijan!! Pry
problemy s dodavatelem, dnes ma probehnout nejake jednani, tak doufejme ze to dobre
dopadne a o Svijany ve fajn hospode v Plzni neprijdeme. _____________ edit 27.10.2006: Tak
vcera me tu docela nastvali! To ze jim opet dosel Maz bych jim odpustil, ale to ze se "nesmi v
hospode telefonovat, je to neslusna drzost" ...a nevim co jeste a tak zaplatte a odejdete" tak to
sem jeste nevidel. _____________ edit 15.11.2006: Jiz potreti po sobe nemeli Svijany(a na
tom co je za den v tydnu nezalezi nemeli je v PA, CT ani ÚT). Nevidim duvod abych chodil na
G10° za 19,- do takovy obycejny zakoureny spelunky. Zacnu se poohlizet po jine hospode s
pivem ze Svijan. nevite o necem? Pry na Miraku v naky vinarne a na Lochotine v naky putice...
_____________ edit 18.2.2008: Sel jsem kolem tak jsem po dlouhe dobe zavital. U vchodu me
vydesilo ze zmizela vnejsi vyveska Svijany kterou nahradila tusim CocaCola. Uvnitr full pub
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obleceny do G-ubrusů a pod., nastesti pivo ze Svijan i nadale maji, bo mozna i Barona (ale
nejsem si jiste jestli ten neni jen v lahvi). Hospoda byla prazdna, takze tentokrat nezakourena,
obsluha stare stejna.

debrdy [26. říjen 2007 | 23:11]

Bejvaly časy kdy sem tu byl i několikrát tejdně. To už je pryč, jelikož když přídete 3krát a z toho
2krát nemaj Svijany tak to radši o dům dál. Jinak hospoda v pohodě a ta černovlasá vrchní
bejvá taky v pohodě. Až na to že při mojí poslední návštěvě byla vytočená že zase došly
Svijany. Když sem jí oznámil že jejich provozní musí bejt debil, protože se todle v jinejch
hospodách se Svijanama nestává tak to odkejvala, ale taky sem jí řek že sem tam naposled.
Na Svijany příště k Junákovi!

sna-zk [18. září 2007 | 09:31]

Oblíbená Hospoda, co se jmenuje Hospoda. Blízko k nádraží, luxusní letní teráska s občasnou
hudební produkcí - NÁDHERA  

Vasek [16. květen 2007 | 13:26]

Je to tu fajn, aneb, jakmile se přijede odněkad vlakem jde se sem, maj dobrý piva a celkem
dobrý ceny...

Mirok [9. březen 2007 | 20:15]

Zezačátku se mi tam dost líbilo, ale hlavně kvůli jedný věci - Máz 11° - což je v Plzni rarita.
Spokojenost vzbudila i rychlá obsluha. Jinak průměrná hospoda s Gvybavením. S čatstějšíma
návštěvama ale neměli Svijany (prý dodavatel) a skoro vždycky tam byla jedna výčepní, která
celou  hospodu lifrovala ven už hodinu před zavíračkou někdy dost nevybíravě. Takže ve
výsledku to pro mě bylo zklamání v podobě G10(kterej si můžu dák téměř kdekoli), zakouřený
hospody a nepříjemný výčepní. Škoda.  edit 9.3.07: Včera jsem tam po dlouhé době zaskočil
na jedno a příjemně mě překvapily nové ubrusy Svijany v celé hospodě a nová příjemná
výčepní.

Chody [14. únor 2007 | 12:57]

Změna kuchyně! Místo tradičního lístku jen denní menu sestávající ze třech hotovek a pěti
minutek, toť vše.  Výborné Svijany v Plzni, škoda, že už netočí Kvasničák, ale i Máz a Kníže
stojí za to. Výborné jídlo a velké porce.  Svijany jsou pořád na čepu, dokonce od mé minulé
návštěvy zde mají novou pípu s osmi kohouty, takže se možná můžeme těšit na nějaká nová
piva, která by mohla přibýt ke stávajícím čtyřem

nasa [2. leden 2007 | 13:03]

Moc casto jsem zde nebyl, ale na dobre jidlo a velke porce se neda zapomenout

Gorky [20. listopad 2006 | 16:26]

No tak s tim telefonovanim nevim a ikdyz je ta zenska nekdy hodne neprijemna tak sem dnes
sedel primo proti ni na baru telefon u ucha a nic. Na Miraku je vinarna kde maj kneznu ale je to
ve tretinkach mno a cena odpovida tmu ze je to vinarna, kdovi co o ty lochotinsky?

Michal [10. listopad 2006 | 11:23]

Dal bych klidně i 5* kdyby to tu nevypadalo jako zaplivaná čtyrka a nebyly tu ubrusy
Gambrinus:-(. Jinak v pátek po sedmej večer je problém tu sehnat místo pro víc jak dva lidi.
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ambiente [28. říjen 2006 | 16:06]

Příjemné prostředí i obsluha, jen je škoda, že tu obvykle bývá dost prázdno. Přitom tu točí
Svijany - kdo nezkusil, tak doporučuji. Dejte si pár 13&#186; a poznáte o čem mluvím.
Rozhodně se vyplatí se sem vypravit.  _____________  edit říjen 2006: Když jsem zde byl
naposledy, tak došel nejen Máz, ale po "dvou" doknoce i Kníže. Jinak to na mě působilo tak,
že netočit tu Svijany, je to obyčejná zaplivaná špeluňka: v šest večer neprostupná mlha a
takový přítmí - asi blbý osvtlení:( To s tím telefonováním je tedy mazec!

Shotice [16. březen 2006 | 13:07]

výborna obsluha prostředí a letní terasa
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