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Hamburk

Adresa: Nádražní Kategorie: na jídlo
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-736-488-985 (do 20kč/pivo)

Oblíbený restaurant a bar s několikaletou tradicí. který se
nachází u Hamburku v blízkosti hlavního nádraží ČD.
Interiéry jsou vkusně zařízeny, v nabídce je široký výběr
jídel mezinárodní kuchyně. Též je zde možné po domluvě
pořádat větší akce, třídní a firemní srazy nebo rauty. V
létě přijde vhod posezení na letní zahradě.
Otvírací doba: 
Po - Pá 10.00 - 24.00
So - Ne 17.00 - 24.00
Jsou zde dostupné tyto extras: šipky - letní zahrada -
ticket Restaurant - gastroPASS - Cheque Dejeuner. V
podniku se točí Budějovický Budvar 12° - Budějovický
Budvar 10° - Granát 12° - Budvar Tmavý 12° - Pardál
10°.

Komentáře

máslo [28. říjen 2008 | 16:23]

tak jsem zvědavý, jak to s touhle, kdysi prímovou a mou oblíbenou, hospodou dopadne:
http://www.novinky.cz/clanek/152894-hostinskeho-nasli-obeseneho-v-lokale-spachal-asi-sebev
razdu.html

gambrmen [21. duben 2008 | 21:53]

V soucasne dobe maji Pardala za zavadejici cenu 16,- az tato akce pomine asi me sem jiz nic
nepritahne. jinak jiz nekolikrat se mi u tohoto dvou podniku (\"Hamburk\" + \"U Hamburku\")
stalo, ze jsem prisel kolem 22hod a obe hospody byli zavreny, ac maji mit az do pulnoci, a
kdyz jsem to nahodou stihnul a bylo jeste otevreno, tak skutecne i treba 1, 5hod pred
zavirackou nenalili s tim ze uz budou zavirat.

debrdy [31. srpen 2007 | 10:33]

Budvárek mi tady šmakuje. Chodil sem na něj dost často a hospoda patřila mezi mé oblíbené.
Ovšem pouze do doby, než nás tady s kamarádama obral hostinský. Velice rád si totiž při
větších akcích připisuje piva. Nevím, jestli úmyslně nebo neúmyslně, ale stalo se to editovat
dvakrát a nebylo jich zrovna málo. Takž Budvar ano, vrchní ne! p
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Michal [7. prosinec 2006 | 15:39]

Pěknej podnik, byl sem tam přes poledne, kuchyni nemůžu honotit, páč sem si tam nic nedal,
ale konečně sem ochutnal Černej Budvar, kterej byl úplně super.

ambiente [29. říjen 2006 | 12:46]

Hned vedle hospody Hamburk se nachází Hospoda U Hamburku, kde točí ony Svijany - je to
opravdová lahůdka, obzvláště kníže. Oba podniky jsou podobně vybaveny a patří stejnému
majiteli. Takže si stačí vybrat podle chutě a zajít buď sem na Budvar nebo vedle na Svijany či
Gambrinus. Výběr je v tomto souhospodství opravdu široký. 

Chody [23. říjen 2006 | 13:49]

Jídlo i pivo ujde, ale co mi vadí je dost hlučná muzika a docela přeplácanej interiér plakáty a
US značkami. Vrchol je osvětlení nad výčepem v barvách amerického Budweiseru od
koncernu Anhauser Busch, který se snaží léta získat budějovický pivovar kvůli značce.

pavliCZECH [11. říjen 2006 | 16:49]

tak tady do tý knajpy chodim velice nerad, obsluha je tam značně nepříjemná, vřele
nedoporučuji...

Méďa Béďa [26. duben 2006 | 01:30]

Carramba, jsem dostal informaci, že se v tomhle podniku točí Svijany, tak co je pravda -
Svihany nebo Buďvař???

Votep [24. duben 2006 | 17:18]

Tahle hospoda má jedinou větší chybu. Budvar. Ale na to, že mě tenhle bolehlav z Budějovic
fakt nechutná, tak tady je úchozí.

Cesar82 [19. březen 2006 | 10:24]

Jídlo dobrý, pivo na to, že je to Budvar tak taky ujde, ale co mě asi nejvíc na týhle hospodě
vadí, že je tam neúměrně zahulíno, takže pokud je tam málo lidí je to fajn hospoda, ale jinak
nekuřákům nedoporučuju-)
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