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Krušovický Sklípek

Adresa: Zámečnická Kategorie: hospoda
Plzeň - Jižní Předměstí III. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20kč/pivo)

Restaurace na Jižním Předměstí - 3 zastávky
trolejbusem č. 16 od Americké. Matoucí je název
"Krušovický". Pivo z Krušovic zde nehledejte.  Jsou zde
dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - TV/projekce. V
podniku se točí Gambrinus 10° - Gambrinus 12° - Kozel
Černý .

Komentáře

m@estro [25. srpen 2008 | 22:46]

No tak tzv. Sklep je naprostá klasika. Hospoda ve který se krásně tráví páteční večery. Je tam
hodně málo místa a chodí sem jen stálí štamgasté viz já :D  Edit 25.8.08: Výrazné zhoršení,
pivo už si tam točí sám šéf a vypadá to že maximálně tak pro sebe. Škoda, měl jsem to tam
rád.

Chico [5. říjen 2007 | 16:40]

Velmi malá hospůdka, mě se moc nelíbí.

pevajs [8. červen 2007 | 11:05]

Sklípek je pro mě už kultovní hospoda. Výborný pivko, celkem slušný výběr panáků, čistý
záchod, opravdoví štamgasti dostanou originální "sklípkovské"dárky, výzdoba k různým
svátkům je někdy opravdu veselá. Klidně si tady můžete udělat večer pro uzavřenou
společnost, obsluha vám vyjde vstříc. Jen je trochu škoda, že se obsluha tak často mění. Jen
co si člověk zapamatuje jméno nové obsluhující, už je tam jiná:-(

WillyFog [13. březen 2007 | 21:48]

Pohoda, klídek, domácí prostředí..co víc si přát??...pivo je dobrý, akorát párkrát za tu dobu co
tam chodim bylo divný, ale to jen dokazuje, že výjimka potvrzuje pravidlo...

zarobsky.j [31. leden 2007 | 18:26]

v tehle hospudce jsem "vyrustal" a proto na ni nedam dopustit!!

majklí [7. leden 2007 | 16:41]

náhodou Sklípek je vpoh hospůdka... mě se tam líbí
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gambrmen [6. listopad 2006 | 15:14]

Krušovice se zde tocili driv. Na pivo bych sem ale nechodil protoze stoji za prd! (zkosel sem
Kozla i G12° ale oboje bylo tak divne citit..., asi dlouho necistili trubky? nevim, ale zadny
medajle tam nemeli. A obsluha silene pomala!! 

Chody [8. březen 2006 | 15:43]

Nejsem zrovna vyznavačem Krušovického piva, ale jít do Krušovického sklípku na plzeňské je
poněkud obludné
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