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Hospůdka v Bendovce

Adresa: Bendova Kategorie: pivnice
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-602-866-519 (do 20kč/pivo)

http://www.bendovka.cz

Hospůdka se nachází v blízkosti Jižního předměstí. Interiér je zajímavě zařízen - zdobí jej
nejrůznější kuriozity. Hned u vhcodu například visí klasické "píchačky".
Otvírací doba: 
Po-Pá: 15:00 - 03:00
So-Ne: 18:00 - 03:00
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - kulečník. V podniku se točí Gambrinus 10°.

Komentáře

miffi [27. říjen 2009 | 16:07]

Hrůza děs

Blueflanker [1. červen 2009 | 22:11]

No klasicka ctyrka, nicmene se snazi podrzet si sveho ducha a nedela ze sebe nic co neni.
Pokud mate radi tenhle styl restauraci, tak bych se navstevy nebal. S podobne smyslejici
partou zde muze byt i pekny vecer, ale jinak zkuste radsi neco jineho

Chico [5. říjen 2007 | 16:46]

Hodně ošklivá putika! Mají tam akvária že nevym kdo by umřel dřív jestli ty ryby a želvy nebo
zoolog.

Mirok [24. červen 2007 | 13:26]

Sklepní hospůdka z dobrýma cenama, otevřeno do tří. Když se budete nudit dají se číst
smaltované tabulky visící po stěnách nebo pozorovat rybičky, želvičky a jiná havěť v akváriu.
Škoda jen, že už je na interiéru vidět velká hospodská opotřebovanost. Obsluha průměr, nikdy
nebyl problém. Stejný majitel má i Starou hospodu v Dobřívě u Rokycan. Tu doporučuju
navštívit!  edit 24.06.07 Byl jsem tam po dlouhé době a tu přestavbu hodnotím dost
záporně.Zmizel salonek,zmizely tabulky ze zdí i předek auta, což tu bylo předtím moc hezký.
Místo toho strohý interiér jako někde v herně. Obsluhovala nějaká mladá holka a nic moc.
Jediné plus pozornost pro návštěvníky ve formě preclíků. Celkově snižuji hvězdičky ze 4 na 3.

pevajs [8. červen 2007 | 10:47]

Bendovka, to je typická čtyřka. Ale výhodou jsou fakt dost levný ceny všeho a otevíračka klidně
i do 5 do rána. Jako konečná stanice poslouží výborně. 
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Vasek [11. květen 2007 | 13:38]

No, myslím, že tato hospůdka si po dlouhá léta zachovala svou nezměněnou tvář - což je
hlavně pro štamgasty, ke kterým se nepočítám jistě příjemné - je to pohodová hospůdka, kde
točej dobrý pivo...

Saaczech [17. duben 2007 | 14:25]

Příjemná a hlavně levná hospůdka - pivo za 15 Kč, to už se v Plzni jen tak nevidí...=o)  Navíc
příjemná a krásná obsluha! Od tý doby, co je to uvnitř přestavěný, tak se drobátko snížil počet
míst pro hosty, což je trochu škoda. Ale stejně sem vždycky zajdu rád!

gambrmen [4. březen 2007 | 18:16]

Prijemna huspudka, velkymi plusi jsou G10° za neuveritelnych 14,- a oteviraci doba az do tri
do rana! ________ edit: listopad 2006 Ted tam za behu pobihaji urcite stavebni upravy
(vysusovani zdiva -ze by je nekdo vytopil?) a navic se tam v predni casti vyradil asi nejaky
sileny adolescent s lihovym fixem takze uroven prostredi klesla ale snad se to da vsechno
zase do poradku! ________ edit: březen 2007 V soucasne dobe je to tam hodne divny, pulka
hospody vypada jako staveniste, zmizela jedna stena, diky tomu je bar prodlouzen az ke
vchodu, je to ale cely nedodelany, divny zidle. Snad az to tu daji opet do kupy tak to bude ok,
ted ale dost hruza... G10° za 15,- A aby si obsluha automaticky brala díška tu take nebyvalo
zvykem.

švestík [28. únor 2007 | 12:11]

Malinká hospůdka, malinké ceny, výborné pivko. Jo, sem se ještě určitě vrátím...

Laco [3. únor 2007 | 19:59]

Pajzl, který buď milujete, a nebo nesnášíte. Nic pro distingované slečny či metrosexuály. 

nasa [21. prosinec 2006 | 15:06]

paradni knajpa s dobrym pivem, dlouhou otevirackou a nizkejma cenama 

Petricek [9. říjen 2006 | 16:21]

Asi jedna z nejlevnejsich plzenskych hospod, kde je prijemny prostredi a dlouha oteviraci doba
az do brzkeho rana.

ambiente [24. březen 2006 | 08:06]

Fakt pohodová hospůdka u Jižního nádraží. Dorbé pivko za neuvěřitelně nízké ceny, příjemné
obsluha a pěkně zařízený interiér. Je zde spoustu akvárií s rybami i želvami. 

Jeník [7. březen 2006 | 18:40]

Příjemná hospoda s dlouhou otevírací dobou.

Fiky [14. prosinec 2005 | 17:09]

Hospůdka se zajímavým interiérem a příjemnou obsluhou, kde je vše za lidové ceny. A když
se začnete nudit, tak můžete zahnat nudu na kulečníku, fotbálku či šipkách.....Bohaté
"sportovní" vyžití!  
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