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Šíša bar
Adresa:
Telefon:

Tovární
Plzeň - Jižní Předměstí
+420-723-909-734

Kategorie: do klubu
II. cenová kategorie
(do 20-26kč/pivo)

http://sisabar.chytry.cz/
Směs čajovny, baru, hospůdky a obýváku. Vodní dýmky, čaje i nečaje. Kulturní akce, koncerty,
deskové hry, projekce, prezentace. Grilování, poslech gramofonu.
Po - So 12:00 - 24:00 Jsou zde dostupné tyto extras: kulturní akce - letní zahrada internet/Wi-Fi - TV/projekce. V podniku se točí .

Komentáře
Chomacek [6. prosinec 2010 | 01:36]
Chjo, to že pořád někde visí neaktualizované webové stránky neznamená ještě, že \"podnik\"
stále existuje. Šíša bar byl docela dobrej pokus, bohužel pro dnešní konzervativně free mládež
neakceptovatelný. Je to smutné, ale ani nadšení tvůrců ani příznivé ohlasy pár projevu
schopných jedinců vás dnes nezachrání před ignorancí davu. A bacha, celé to tu bylo mimo
pohostinskou legislativu jako \"soukromý klub\", aspoň to by se tu mělo hlídat.
Blueflanker [1. březen 2010 | 21:14]
Prima studentské posezení nad výbornou šíšou v netradičním prostředí. Majitelka sympatická
a usměvavá, akorát bych se trochu zaměřil na kvalitu a styl podávání čajů, to je třeba ještě
vylepšit. Jinak pro mladé na pohodový večer obzvláště ve více lidech ideální :)
Kiss [24. srpen 2009 | 21:13]
Ale jo, docela odvaz po dlouhý době, pro studenty ideál, jinak některé čaje skoro nechutnají
ani jako čaje :-).
JARMILKA [16. srpen 2009 | 11:03]
ahojda, nevim co dodat, diky za pekne hodnoceni:) telefonni cislo sem je 723909734
Chico [3. srpen 2009 | 18:29]
Docela hustě parádní čajovnička studentského pojetí :-) a jinak neni co dodat k popisku a to
vážně :-D
iivannka [19. červen 2009 | 19:36]
Tak trochu jiná čajovna. Tento neformální, vlastně soukromý klub má velmi specifickou
atmosféru. Řekla bych, že shrnutí v popisku hovoří za vše a je opravdu přesné. Nejvíc se můj
pocit blížil návštěvě u známých v obýváku a to se mi líbilo.
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