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SKY bar Café

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

Telefon: +420-378-226-185 (od 26kč/pivo)

http://janakbros.cz/sky-bar-cafe

Kavárna v oblacích SKY bar Café se nachází v 16. patře budovy BCB a nabízí tak překrásný
výhled na celou Plzeň z ptačí perspektivy. Můžete zde ochutnat z mnoha druhů skvělé kávy
klasické i ochucené, koktejlů, výtečných dortů a desertů vlastní výroby.
SKY bar café také nabízí výběr minutkových jídel, pečlivě sestavený podle trendů moderní
gastronomie (Oficiální text). 
Otevírací doba: 
Po-Čt: 14.00 - 23.00
Pá: 14.00 - 24.00
So: 12.00 - 24.00
Ne: 12.00 - 23.00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - platební karty - TV/projekce. V podniku se točí .

Komentáře

gary [6. květen 2009 | 00:17]

No musím reagovat na kisse, opravdu se to tu zhoršilo. Obsluha dávala výrazně najevo, že se
snad bude muset zvednout a jít nás obsloužit. Pizzu, co jsme si dali, tak ta mě opravdu
nechutnala. Jinak ostatní v pohodě. Hodně to drží poloha a perfektní výhled.

Kiss [3. květen 2009 | 01:40]

Opravdu velice netradiční podnik, zvláště svoji polohou, vybavením, ale především cenami.
Jídlo téměř nepoživatelné, obsluha převážně slovensky hovořící,  nepříjemná a pomalá. Zde je
vidět, že západ je stále daleko před námi!

Kaspij [9. duben 2009 | 08:55]

Pěkné posezení v moderně zařízeném baru, okouzlující je zvlášť noční pohled na osvětlenou
Plzeň.

martin29 [11. březen 2009 | 09:29]

Zajímavý podnik ve stylu Janák Bros, ale s kolísavou kvalitou služeb. Jednou luxusní a profi
obsluha, podruhé číšník v ušmudlaném tričku co nemůže najít správnou sklenici na pivo.
Naposledy nepříjemný vypruzený mladík. Bar z nějakého důvodu přestal podávat točené pivo,
což je škoda. Interiér začíná být poškozený a opotřebovaný... pokud chci jít na jídlo a posedět,
radši tedy volím Bohemia café, ve stejné budově dole.

Stránka 1



Markétka19 [30. říjen 2008 | 16:37]

Luxusní výhled, nápaditej interiér a výborný koktejly =) Obsluha skvělá a ceny celkem v
pohodě...

kikina [29. duben 2008 | 21:23]

co se týká cen, nepřipadá mi to tam tak abnormálně drahý, pití průměr, jídlo ano, dražší...
výhled výborněj, obsluha sympatická,  koktejly šmakózní:):)

Y [7. prosinec 2007 | 17:28]

Luxusni lokace a interiery. Plzen jako na dlani. I kdyz ceny jsou taky dost luxusni... neni to
podnik na pravidelne navstevy.

Matci [21. říjen 2007 | 20:32]

Úžasnej podnik a ceny tomu teda lehce odpovídají:-P, ale tak občas by si měl člověk dopřát
trochu toho luxusu:-). Ale teda nedoporučuju těm, kteří se bojí pavouků, aby večer sedali na
otevřený ochoz... Já se jich bojim dost a když mi spadnul na záda, tak jsem byla celkem v
šoku...:-D... ale jinak bomba...

Chico [5. říjen 2007 | 16:55]

Parádní podnik, máte tam hlavu v oblacích a to doslova! Nejlepší výhled na naši krásnou Plzeň
a ještě s obsluhou. Ale je trochu drašší.

čajda [1. říjen 2007 | 21:26]

nejlepši kavarna kterou v Plzni znam a ten vyhlad je nadherny. A ty michany napoje proste
skvjeli

Votep [28. září 2007 | 11:56]

Výhled je fakt luxusní. Ceny tomu odpovídají.  Jestli vás baví sledovat pavouky, tak na terase
je jich fakt dost...

Milka [24. červenec 2007 | 11:14]

Opravdu úžasný výhled, výborná káva a celkem příjemná obsluha. Jídlo jsem zatím
neochutnala, tak nemohu hodnotit. Ovšem šampus si zde už raději nedám, přinesli ho
nevychlazený, což považuji za velký gastrohřích:-)

papyr [7. únor 2007 | 18:54]

supr podnik. cenově vyšší ale supr, skvělí výhled až mě běhá mráz po zádech, cestou
výtahem se dá dělat s přítelkyní lecos :-)

Startinka [4. únor 2007 | 17:56]

Můžu jenom doporučit na tzv. "romantické" večře či jenom posezení. Úplně nahoře je to
opravdu grandparáda a výhled, zvlášť v noci, je zajímavý. PS: Prej nejlepší výhled je z
pánských záchodů, tak nevim :o)

gedžitka [18. leden 2007 | 18:59]

Podnik vysoké kvality. Jestli chcete ohromit svou dívku nebo jdete na první rande, určitě sem:)
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výhled je super.. jen doporučuji.. chcete-li až nahoru.. chce to rezervaci

s.u.m.e.c.e.k [16. listopad 2006 | 11:17]

Sky bar je úplně super! S holkama jsme tam (skoro) každý den :) Personál ten nemá chybu..
sympatičtí, mladí lidé.. a taky vtipní :D A ten výhled.. ten snad ani nemusím komentovat :)
Ceny se mi nezdají nijak vysoké.. Příjemné místo na posezení s přáteli nebo na rande :)

jesterka [4. září 2006 | 16:29]

Konečně zase něco jiného. Moc se mi tam líbilo a pokud bych měla návštěvu a chtěla se
pochlubit něčím hezkým v Plzni , tak sem určitě zajdeme. Dortíky ke kávě vypadají a i chutnají
luxusně , tomu odpovídají i ceny.

Spidu [29. srpen 2006 | 19:40]

Nikdy sem tam nebyl a chci tam musí to bejt fantasticky bejt až nahoře kalit..., jen nevim jesli
člověk nemusí bejt členem něčeho

Johnny [15. červenec 2006 | 21:23]

Kavárna je rozdělena do tří různorodých pater. V nejnižším patře se můžeme posadit na
pohodlné gaučíky, v prostředním - u baru - na barové stoličky přímo u okna a v nejvyšším
střešním patře ke klasickým nízkým stolečkům. Škoda že byla tento rok zasklená teráska, což
je vzhledem k větru ale docela pochopitelné. Spojení výhledu a dvojky vína je docela magické.
Ceny zase tak přemrštěné nejsou, porovnáme-li je s některými podniky v nižších polohách.. :)
Není to podnik na každodenní posezení, ale občasná návštěva stojí za to!

znudíno [15. červen 2006 | 18:01]

je tu naprosto sehraný, mladý a hlavně příjemný personál. Když vynechám epesní výhled
(včetně kýčovitého západu slunce, při němž se život ve Sky Bar Café zcela zastaví :-) ), tak
prostředí je více než příjemné a nemyslím si, že dvojka vína za 29,- Kč je nějak přehnaná
cena... což ovšem nemohu říci o jídelním lístku, který jsem zahlédl. Každopádně se jedná o
ideální podnik na dlouhé letní večery s ledovou kávou a lidmi, které máte rádi...

Zoidberg [14. březen 2006 | 09:34]

Krome nadherneho vyhledu na Plzen a cleniteho prostoru kavarny neni podnik nicim jinym
zajimavy. Snad mozna jen cenami.
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