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U Komína

Adresa: Karlovarská Kategorie: hospoda
Plzeň - Košutka II. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20-26kč/pivo)

Nově otevřený hostinec od března 2012 s novým
majitelem na Košutce ve staré zástavbě a jak již název
napovídá, nachází se u komína staré Klotzovi cihelny na
staré Karlovarské .Přijďte na pivko i na oběd. Vaříme od
pondělí do pátku od 10 do 15 hodin. V denní nabídce
výběr ze tří jídel, menu (jídlo+polévka) za 69 Kč. V pátek
a v sobotu se můžete těšit na diskotéky s projekcí.
Otevřeno
Po-Čt 10:00-21:00 hod
Pá    10:00-04:00 hod
So    16:00-04:00 hod
Ne    16:00-21:00 hod

Na vaši návštěvu se těší František Medek a kolektiv.
Jsou zde dostupné tyto extras: šipky - kulturní akce - letní
zahrada - gastroPASS - TV/projekce - regionální piva -
Exit stravenky. V podniku se točí Gambrinus 10° -
Koutské 10° - Žatec premium 11° - Žatec 12° - Žatec 10°.

Komentáře

Jirka72 [30. srpen 2013 | 18:52]

Tak od té doby co je Komín pod novým vedením je to tam opět super. Výborná zábava dobré
pivko a super lidičky co víc si přát ;-)

věrulinda [23. květen 2013 | 15:54]

Hodnotit sám podnik kterej vedu do záhuby je teda dost dobré! 

1964fery [8. únor 2013 | 22:29]

Nevím, zda jsi nějakým způsobem zakomplexovaná. Do hospody máš chodit včas. My tam
chodíme na 9 a je všude čisto a číšník je super a vždy nam vyjde ve všem vstříc. To co píšeš
je jen tvoje ubohost a svědčí to o tvém IQ to maš na0 ty!!!

m.schwindova [26. leden 2013 | 02:46]

Přišli jsme v 01. 50 ke Komínu, podle otvírací doby mají do 4. 00 a bylo nám řečeno jsou dvě
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zavíráme, nic Vám nedám . Od té doby co má Komín nového majitele Františka, to tam upadá,
hygiena nanic, pití nanic ,špína a chování k hostům na nule :-(

malinka [29. duben 2012 | 14:06]

Spokojenost, příjemná obsluha, dobré jídlo a fajn prostředí.;)Doporučuji.
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