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U Horbenů

Adresa: Plzeňská cesta Kategorie: hospoda
Plzeň - Hradiště III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-243-788 (do 20kč/pivo)

V zimních měsících je tato hospoda v Hradišti, zato v létě
je obležena žíznivými návštěvníky. Rozhodně se do ní
vyplatí zajet do Hradiště i přes celou Plzeň. Jsou zde
dostupné tyto extras: šipky - kulturní akce - letní zahrada
- TV/projekce - cykloturistika. V podniku se točí
Gambrinus 10° - Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře

Kiss [30. listopad 2009 | 22:43]

Pro příjemné letní večery, při koupáku, nebo cestě kolem na kole, je to takřka ideální posezení.
Uvnitř často dávají sportovní přenosy y chodí sem vcelku milý lidé.

spachtle [23. červen 2009 | 01:06]

Plzeňská klasika s legendárním řvoucím amplionem. Na pivko v létě ideální, v zimě by mě tam
asi nikdo nedostal. Dávam 3 hvězdy.

Evík6-6 [1. květen 2009 | 11:38]

Dobré místo, méně už hospoda. Ale změnila majitele, tak uvidíme, jak to bude letos v létě
vypadat.

Vladimír [7. prosinec 2007 | 17:04]

dobrej podnik, kam si rád v létě zajdu na pivo nebo na něco z grilu. nedokážu si ale představit,
že bych sem zašel přes zimu a vysedával uvnitř..

Y [7. prosinec 2007 | 15:24]

Pekna hospoda. Moznost posezeni na nektere z mnoha lavicek a koupani v jezu a klidne
lokalite. Pivo zde ma dobrou chut, ale obsluha vypada jako by vas chtela zabit, neco zahuhla a
hodi po vas drobne...

L@D@ [22. květen 2007 | 11:34]

Velice oblibene misto pro radu lidi, jak z okoli, tak i pro prezpolni. V lete zde muzete lezet u
vody a opalovat se.. proste pohoda
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Vasek [17. květen 2007 | 13:21]

Skvělá restauračka na léto, grilčo pivčo...

pavliCZECH [7. říjen 2006 | 15:41]

parádní lokalita, v létě si dát pivo na přilehlé louce a jen tak kecat s přáteli, co může být
lepšího? dávám za 5, ale ne jako ve škole...:-))

Jaman [3. červenec 2006 | 10:59]

Parádní místo s velkým ALE. Doporučuji spíš navštevu v zimě, přes léto je "hodně" znát že
výčepní jsou rádi z žíznivých krků. Doslova řečeno často jsou příjemní jak vosa v pr..... Letos
jsem se tam byl po dlouhé době podívat a jak jsem poznal(poznali) žádná změna.

Stránka 2


