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U Námořníka
Adresa:
Telefon:

Přemyslova
Plzeň - Centrum
+420-377-321-236

Kategorie: hospoda
III. cenová kategorie
(do 20kč/pivo)

Klasická pivnice a hospoda naproti autobusovému
nádraží. Rychlá a všímavá obluha, dobré hotovky za
rozumnou cenu. Pro větší akce je možné využít salonek v
prvním patře.
Otvírací doba:
Po-Čt 10.00 - 22.00
Pá-So 10.00 - 23.00 Jsou zde dostupné tyto extras: letní
zahrada - ubytování. V podniku se točí Kofola
Gambrinus 10°.

Komentáře
Milďofík [20. březen 2018 | 14:02]
Také jsem zkusil a první dojem parádní. Prostředí příjemný, pivo dobré a jídla také v pohodě,
jen tak dál. Myslím že za to stojí zopakovat návštěvu.
Luboš [10. březen 2018 | 12:54]
Od března 2018 zrekonstruováno a znovu otevřeno! Stará dobrá hospoda U Námořníka v
novém hávu - dřevěné lavice, dřevem obložený bar, malba námořníka na zdi, dveře do
kuchyně, které vypadají jako dveře do kajuty... Vše nové a moderní, přesto stylové a vkusné.
Přesně takhle by to mělo U Námořníka vypadat. Dobrá práce! Pivo točí Pilsner Urquell a
Kozla. Jídelní lístek vypadá parádně. Česká klasika, ale kvalitně podaná - uzeniny od Majera,
telecí řízek smažený na sádle, ... Paráda, doufám, že jim to vydrží.
milujijidlo [17. duben 2011 | 18:06]
Socialisticka hospoda a hotylek. Vse prumerne, nicmene snaha se ceni, majitel i ostatni
personal velice vstricny a prijemny, proto o jednu hvezdu navic. Skoda jen, ze tento podnik
vzhledem k lokalite blizko autobusoveho nadrazi, vyhledava nekdy velice zvlastni klientela.
gambrinus [27. červenec 2010 | 21:24]
Ideální dát si tu něco k snědku před odjezdem autobusu z Centrálního autobusového nádraží v
Plzni, které je přes silnici!
Kiss [12. červenec 2009 | 12:41]
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Ale jo, co se týče obědů, člověk se zde slušně nají za rozumnou cenu a potěší jej i příjemná
obsluha. S pivem je to horší, za moc tu nestojí, ještě že mají kofolu.
Jena [11. leden 2009 | 13:09]
Normalni, klasicka hospoda, kde si pres poledne muzete dat nejakou tu hotovku v primerene
kvalite i cenove relaci. kolem jedenacte dopoledne je jiz ale podnik beznadejne obsazen
delniky v monterkach, kteri se vsak rychle naji, daji pivko a cigarko a sup, uz sedi dalsi.
Klasicka putyka, klasicky hospodsky jidelnicek. Proste Botsman je lidova hospoda, zadny luxus
necekejte.
Beny [24. říjen 2007 | 14:10]
Nově nahozený barák i interiér zpříjemnily celou hospodu.
Vasek [11. květen 2007 | 14:16]
Výborná a bohatá kuchyně za přijatelné ceny, škoda jen pro nekuřáky, že i během oběda je
zde celkem načuzeno...
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