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V Plachovce

Adresa: Plachého Kategorie: pivnice
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-226-084 (do 20kč/pivo)

Pivnice v Plachovce je klasickou hospodou v centru
města. Každý pátek se zde pořádají šipkové turnaje
(startovné 50,-). Odlišnost od ostatních podobných
podniků je, že zde točí Chodovar a střídavě i další
regionální piva. Plusem je také nekuřácký salonek, který
ale funguje jen přes týden (v pátek se bohužel kouří i v
tomto salonku). Vaří zde levné a dobré hotovky.
Otevírací doba:
PO-PÁ: 10:00 - 23:00
SO:    14:00 - 23:00
Ne:    16:00 - 23:00
Jsou zde dostupné tyto extras: šipky - gastroPASS -
Cheque Dejeuner - TV/projekce - regionální piva -
nekuřácký prostor. V podniku se točí Gambrinus 10° -
Chodovar 13° - Chodovar 11° - Rychtář 11° - Master 13°
- Master Tmavý 18° - Střídající se piva .

Komentáře

rasputin [15. listopad 2012 | 14:08]

Po odchodu dobré duše a tváře tohoto podniku Míry. B. to jde s touto již tradiční hospodou od
10 k 5. Ještě,že to zachraňuje výborný Chodovar.

Kiss [5. červen 2009 | 15:49]

Překvapivě slušný podnik na solidní úrovni, s dobrou českou kuchyní, poctivými porcemi.
Suprová obsluha, která Vám donese jídlo i po 14 hodině, když již se zde nevaří.

Méďa Béďa [30. listopad 2008 | 16:35]

Typická plzeňská IV. cenová kategorie :-). V pátek večer zde bylo hostů tak do mariáše, a to
ještě většina vypadla před osmou, aby stačila velkofilm s Polívkou na Nově...  Jedenáctka i
třináctka Chodovar vynikající, jsem rád, že se v bývalém městě piva alespoň někteří hostinští
nebojí ukázat Afričanům, jak má chutnat pivo.

Michal [11. únor 2008 | 11:05]

Skoro každej pátek si sem zajdu na výbornej Chodovar - rozhodně můžu doporučit. Někomu
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by se prostředí nemuselo moc zamlouvat, ale mě tu příde takový domácí a příjemný. Prostě
mam rád tenhle typ hospody.  Já problém se zavíračkou nemam, a to, že je pak člověk
nahulenej, co si budem povídat, to je z každý hospody, kde se kouří, tady to neni vyjímka.
Komu se to nelíbí, ať sem nechodí.

ladynka [25. leden 2008 | 17:04]

Poslední dobou výrazné zlepšení. Kvalita piva je luxusní.

jj [3. červenec 2007 | 09:04]

Možná dobrá hospoda, ale pak člověk smrdí jak tchoř, veškeré oblečení se musí vyprat :-((

gambrmen [26. březen 2007 | 01:06]

9. únor 2007: Pondeli az ctvrtek se tam v casti skutecne nekouri, skoda jen ze ten "salonek" je
fakt prisernej(zatezovej koberec, plesnivy steny...), to kuraci to maji o par schodu vys mnohem
hezci. Ale Chodovar13° vybornej! Minusem jsou take smradlavy hajzliky(prej i damsky jsou
hrozny), a nekompromisni zaviracka.  26.března 2007: Doslo k rekonstrukci nekurackeho
salonku takze musim pridat dalsi hvezdicku, jedinym minusem zustava ta zaviracka.

Mirok [26. březen 2007 | 00:58]

Vnitřek je vcelku pěkně dispozičně řešen, problém je ale s tím že obsluha má pak problémy
všude vidět. Nekuřácký salonek je položen níže než kuřácká část a většina kouře tak zůstává
naštěstí nahoře. Škoda jen, že při poslední návštěvě byly v celý hospodě klasika G ubrusy
místo pěkných zelených Chodovarských. Hold jich mají asi málo. Co se týče kvality piva, tak
za 1. Skutečně výtečné!

Gotaj [5. březen 2007 | 20:26]

Pánové a dámy. Tohle je nejlepší hospůdka v Plzni. Pivo vynikající, prostředí super a obsluha
na té nejvyšší "hospodské" úrovni. Navíc je tu obrovská koncentrace dobrých lidiček počínaje
úředníky přes obchodní zástupce a konče u obyčejných , a tvrdě pracujících dělníčků typu
:vodař, nádražák, sádro-máslokarton,škodováček atd. Pokud jste lidé v pohodě , tak doporučuji
 tuhle hospůdku navštívit. Je tu fajn.

Gorky [4. březen 2007 | 18:40]

to je takova hospudka s rodinou atmosferou. ne kazdemu se zde musi libit ale kdo se tu jednou
zabydli uz je tu porad:) obsluha obsluhuju(obcas.. vid Miro:)) ale hlavne tu maj vyborny
Chodovar uz kvuli kteremu ma smysl sem jit. A je to jeedno z nejlepsich sipkarskych mist v
Plzni

Chody [8. březen 2006 | 14:43]

Typická fádní hospoda, která pro mě začala existovat, když začali točit Chodovarskou 13, ale
je škoda, že vaří jen přes poledne a odpoledne je jen studená kuchyně
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