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Café la Rose

Adresa: Sedláčkova Kategorie: na kafe
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-377-222-778 (od 26kč/pivo)

Prostorná a příjemně zařízená kavárna v centru města,
jen pár kroků od Náměstí Republiky. Do červena laděné
prostory doplňují vkusné a moderní obrazy. Kavárna je
otevřená především mladé klientele. V letních měsícíh je
možné posedět na terásce Café la Rose 2. 
Otvírací doba: [wifi]
Po-Pá 9.00 - 24.00
So 14.00 - 24.00
Ne 14.00 - 23.00

 Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada -
internet/Wi-Fi. V podniku se točí Kofola  - Plzeňský
Prazdroj  - Stella Artois .

Komentáře

janinka.1990 [12. leden 2014 | 08:21]

Chtělo by to už obměnit nábytek, ale obsluha se v poslední době výrazně zlepšila, většinou
všechno běží jak má. Přijemná je otevírací doba, většina použitelných kaváren v Plzni zavírá v
devět večer :(

martinkajandulka [7. březen 2010 | 02:14]

Zavítala jsem asi po roce a přišlo velké zklamání... Obsluha nepříjemná, na pivečko jsme
čekali dvacet minut (nebylo narváno), když jsme chtěli zaplatit, museli jsme div ne prosit, jestli
můžeme jít, aby si nás někdo všiml... bejvávalo lépe... škoda. točí tu stelu... :(

Kiss [21. květen 2009 | 19:23]

Řekl bych luxsusní podnik se širokou a stálou klientelou převážně cizinců, velký a pestrý výběr
nápojů, zákusků méňe, obsluha nestíhá, příliš mladá. Interiér příjemný a moderně vybavený.
Ceny jsou někdy vyšší na úkor kvality!

keku [14. květen 2009 | 13:56]

cafe la rose: krásný barmanky, vynikají Latté....., příjemná a velmi ochotná obsluha. můžu jen
doporučit. po pátku napíši další recenzi :-)

Stránka 1



abc [12. květen 2009 | 21:47]

je to tady super a hlavne je tady uplne bozska obsluha - ma ty nejkrasnejsi cokoladove oci, co
si clovek dokaze jen predstavit :-))  (a neni tady dlouho....)

martin29 [11. březen 2009 | 08:35]

Café La Rose má lepší roky dávno za sebou. Na začátku luxusní kavárna ve francouzském
stylu, dnes bar s nepříjemnou obsluhou, která točí podmíru a se zákazníkem se dohaduje jak
se správně točí pivo. Špinavé stoly, nefunkční klimatizace.

PanHost [18. září 2008 | 19:29]

 Sedmé narozeniny Cafe La Rose 28.11.2008 Moderuji Dr. Buben, soutěže, tombola, raut,
Hraje Dj Marwin Shamma. Jste zváni....

Stinin [12. září 2008 | 20:17]

Tuhle kavárnu zrovna pravidelně nevyhledávám, ale když je už jinde plno, dá se docela dobře
posedět i zde. Jen je třeba počítat se zpomalenou obsluhou....  edit: tak sem díky připojení k
netu začal tuto kavárnu navštěvovat častěji. Mno, pomalá obsluha se nezměnila, ale zas je to
dobré místo k dlouhému posezení...

Luftvafen [19. červen 2008 | 12:38]

Pro lucash, pokud slovo caipirinha neumíš vyslovit, nemůžeš to po nás obsluze chtít!!! když ti
není rozumět. Zkus to znovu kámo...

lucash [13. květen 2008 | 21:18]

Nevím jak se podnik muže po novém vedení měnit v nejlepeší music club v Plzni, když
obsluha ani neví co je caipirinha:o)Z domova to mám do tohoto podniku přes ulici, ale raději si
zajedu na druhý konec města. Shrhňme to:Příšerná obsluha, příšerná káva, prostředí stejné už
od začátku podniku, zkrátka hrůza. Tento podnik má nejlepší léta za sebou

tom [26. březen 2008 | 17:24]

Pěkná kavárna s nepříjemnou obsluhou. Při zvýšené potřebě kofeinu, ideální místo. Mají na
baru stopky a pokud si nedáte alespoň 2 kafe za hodinu, tak vám ukážou dveře.

Vladimír [13. březen 2008 | 16:40]

velice příjemná kavárna s vkusně zařízeným interiérem. jediným menším nedostatkem je
někdy trochu pomalejší obsluha.

Ludek [23. únor 2008 | 23:55]

To tiramisu co jsem zde měl, nemělo chybu...

Milka [24. červenec 2007 | 12:14]

Vkusný a zajímavě řešený interiér dělá z této kavárny nevšední zážitek. Káva výborná,
obsluha celkem příjemná.

viliam [9. červenec 2007 | 00:21]

venku na zahrádce si člověk připadá jako by byl o tisíc kilometrů jinde směrem na jih.. obsluha
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fajn.. akorát se nám jednou stalo, že nás nedopatřením chybou mladé servírky chtěli
natáhnout, ale vše se v klidu vyřešilo..

Laco [4. únor 2007 | 10:42]

Podnik pro ty, kteří mají ve svém slovníku pevné místo pro pojmy jako "trendy", "outfit" atp. Nic
jiného než slušně naservírovaný balast, který někteří nazývají "úrovní".

gedžitka [18. leden 2007 | 18:45]

tato kavárna je opravdu na úrovni. ceny jsou tak akorát.. jejich obsluha je mocinky úžasná..
mají stále narváno a to o něčem svědčí:) Určitě stojí za návštěvu.

Pan Tomas [31. prosinec 2006 | 18:05]

Relativně snobárna, ale jinak až na vyšší ceny vše v pohodě, souhlas s tím, že je to docela
fajn místo na kávu ve dvou.

Pan ze severu [7. srpen 2006 | 01:15]

Lehce ,, snobská" kavárnička francouzského stylu, čemuž odpovídají i ceny a klientela. Moje
vlastní zkušenost je, že La Rose je perfektní podnik na rande.
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