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Bumerang

Adresa: Na Roudné Kategorie: pivnice
Plzeň - Roudná II. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20-26kč/pivo)

Příjemná hospůdka na večerní popití. Hospůdku vlastní
bubeník ze skupiny Turbo. Otevřeno: Po-Ne od 18 do 03.
 Jsou zde dostupné tyto extras: šipky - letní zahrada -
TV/projekce. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj  -
Svijanský Máz 11° - Svijanský Kníže 13° - Gambrinus
Excellent 11°.

Komentáře

Jeepers Creepers [1. únor 2015 | 15:07]

Moc pěkná hospůdka na Roudné, kterou bych určitě každému doporučil někdy navštívit.
Příjemné posezení, přítmí, decentní rocková hudební atmosféra, usměvavá a hezká paní
\"hospodská\" a dobré pivko:-) Aktuální pivní sortiment točených piv: Svijanský máz, G10,
Pilsner Urquell a ovocný Cyder.

ludfra [23. červen 2008 | 22:16]

Výborné prostředí, obsluha i pivo. A když udělá pan vedoucí tataráček, nemá to chybu !

Narttu [14. duben 2008 | 18:27]

Pajzl u Langa je průměr, zvláštní je, že funguje hlavně přes tejden a nejlépe v neděli večer.
Pivko dobrý, obsluha vstřícná.. Je to taková roudenská klasika...

prajčis [26. září 2007 | 18:53]

Rád bych o této knajpě cokoliv napsal... ale bohužel. Přestože jsem zde párkrát  končil několik
vydatných večerů (v hluboké noci), kde nic, tu nic:( Vůbec netušim jaký tu maj pivo a jakou
mají dekoraci lokálu... jen pár takových záblesků - ten vrchní je nějakej divnej... 

baqui [8. červenec 2007 | 21:38]

Prostředí originální směska kýče a zajímavých dekorací. Dost drahý pivo, jinak celkem
příjemná hospůdka.

H_U_G_O [12. duben 2007 | 14:36]

Bar z kridla je velmi kreativni napad, se kterym neprisli ani v kavarne Slavii.
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jus [8. říjen 2006 | 23:32]

Lokál je zajímavý především osazenstvem, vyskytují se zde příslušníci všech sociálních skupin
a přesto se dobře baví. Hospoda je trochu zastrčená na nepříliš živé a nepříliš navštěvované
Roudné, nicméně za návštěvu určitě stojí, z vlastní zkušenosti doporučuju hlavně neděli. Navíc
majitel často promítá různé rockové koncerty.

Zoidberg [14. březen 2006 | 09:32]

Pekvapila me cena piva, a prostredi pripomina venkovskou knajpu ( drezy u telky apod. )
kombinovanou s mastali.
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