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Klub malých pivovarů

Adresa: Nádražní Kategorie: pivnice
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-732-413-323 (od 26kč/pivo)

http://www.klubmalychpivovaru.cz

Ojedinělý klub v předělaných prostorách bývalé restaurace Hamburk je určený pro všechny,
kteří mají zájem o pivo a vše co k němu patří. V klubu jsou instalovány čtyři pípy, na kterých se
neustále střídají piva z českých i zahraničních středních, malých a minipivovarů. V nabídce je i
široký výběr lahvových piv, z nichž většina je vychlazených. Můžete se zůčastnit přednášek
sládků, majitelů pivovarů a dalších odborníků z pivovarského a sladařského průmyslu.
- aktuální nabídka .
Otevírací doba:
Po-Út: 18:00 - 22:00
St:  14:00 - 24:00
Čt: 18:00 - 23:00
Pá:   14:00 - 24:00
So:  16:00 - 24:00
Ne: zavřeno
Jsou zde dostupné tyto extras: internet/Wi-Fi - cykloturistika - regionální piva - nekuřácký
prostor. V podniku se točí Střídající se piva .

Komentáře

taklberry [3. únor 2014 | 22:24]

Poslední návštěva opět nezklamala. Výborní utopenci a hermelín. Pivo výborné, bohužel když
vám nějaké začne chutnat, za hodinu už třeba není. Ale narazí zas jiné... Na rande bych sem
holku nepozval, ale s lidmi z práce posedět na pár piv chodíme pravidelně. Obsluha výborná, i
když bylo plno, čekací doby byly rozumné. Trochu jsme potrápili obsluhu na názvu německého
piva (měli to na ceduli špatně opsané, ach ten internet v mobilu :-)

Annette [4. květen 2013 | 08:45]

Prostředí mě bohužel nijak neuchvátilo. Navíc při plné hospodě, a to i uprostřed týdne,
obsluhla silně nestíhá.

italianahani [26. prosinec 2012 | 13:13]

Rozhodně oceňuji rozmanitost pivních specialit, nicméně pokud je v podniku plno, obsluha
těžce nestíhá... Na druhou stranu, ač kuřák, jsem ráda, že se v KMP nekouří... :) 4 hvězdičky

Mill [15. únor 2012 | 15:53]

Ideální pro rozšíření pivních obzorů.
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Tomáš [22. prosinec 2011 | 14:05]

Aktualizace recenze: "Poslední dobou obsluha nestíhá. A je tu jeden nezvyklý detail. To, že je
hospoda nekuřácká může paradoxně zhoršit dýchatelnost: nemá odvětrání aa když jsou v
zimě zavřená okna a je narváno, vzduch je na zalknutí :("  Káempéčko se sice špatně hledá,
ale jim to může být jedno ? je skoro pořád plno :-) A není divů, taková hospoda v Plzni chyběla
a je příznačné, že \"malá\" piva můžete okusit 100 metrů od brány Prazdroje.  Asi šest píp,
které neustále mění druh piva, zaručuje, že ochutnáte různorodou směs piv, českých i
zahraničních. Narazíte samozřejmě nejen na skvosty, ale i na patoky a zjistíte, že každému
chutná něco jiného.  Nezvyklým plusem je nekuřácké prostředí, přičemž kuřáci mohou využít
místní zahrádku a nemusí postávat venku. Škoda, že v hospodě nevaří (pouze drobnosti k
pivu), jinak by byla skoro dokonalá ;-)

Adleita [4. červenec 2011 | 14:17]

Originální záležitost!

blb [7. červen 2011 | 18:56]

Nejlepsi co v Plzni je. Osobne tento podnik mame vice nez radi. Kdo chce na dobre a jine
pivo..... bezte tam!! a hned!!! Ze Jena tu pise ze mu tahne na zada tak at se oblikne a hluk? To
asi nesedel v zivote jine zaplnene hospode kde se lidi prekricuji ?? Jeno, nikdo neni neomylny
ze... asi jako ty? Obsluha taky nemusi mit zrovna nej den... kdyz uz tam prijdes jednou tak
nesud... az tam budes chodit tak sakra casto jako my..:-DD Herry to same... byl jsi tam jen
jednou co a neco se ti hned nelibilo a hotovo.. ty si to mas taky zkontrolovat, ja to delam vzdy
vsude .. koukam co pisou, ale ty asi ne chytraku. Nikdo si nemuze vse pamatovat. Co ti vadi
na metalovym tricku... ty jsi totiz nepochopil .. je to hospoda-klub-utulne mistecko (spis se
poklon tomu co to ma...to zadna sranda neni) ..chtela bych te videt jak samotny tohle zarizujes,
ridiz, uctujes atd. atd. chytroline. To neni zadna radoby firma, kterou nekdo ma, nekdo sefuje a
teprve jak nekdo obsluhuje!! Takze ty uz radeji nechod.

herry79 [29. leden 2011 | 10:08]

Prostředí klubu je příjemné, různorodost nabídky také i chuť byla dobrá. Co ovšem mělo velmi
negativní stránku a co u mě způsobilo, že se do tohoto klubu už nikdy nepodívám, je obsluha!
Katastrofa, nejen že neustále nosili navíc piva a pak se dohadovali kdo si to objednal, kdyz to
prinesli a kdyz nikdo tak ne aby ho odnesli, ale zacli ho vnucovat a vsunovat před hosty a at
jim dáme učet, dvakrat jsem ho slušně odmítl ze jsem si to neobjednal, a kdyz neustoupil, tak
už jsem mu řekl, ze to pivo je hnusný a prostě ho nechci, nakonec ho vzal na sebe stejně
nekdo musel vzít. Stejně tak při placení, na učet píšou jak čunata, omluvte ten výraz, a jednou
se mu nerozpiše propiska, tak udela slabší caru a pak to hned opraví vedle, a pri placení mi
hned učtuje 4 piva (měl jsem tři plus jedna slaba cara) tak obsluze řikam, ze to mu nepsala
propiska a moc dobre si to pamatuju, a myslim ze i on si to moc dobre pamatoval, protože
hned rekl, ano takze a rekl spravnou sumu za tři piva, ale to není vše, nejen ze chtel priučtovat
pivo navíc, ale už psal za 4x29 celkem 132korun, a to mi nastvalo fakt hodne, a mel jsem sto
chutí dotyčneho poslat kamsi, tohle si proste obsluha nemuže dovolit a rozhodně me tam už
neuvidí, idealni jak zkazit reputaci dobré myšlence a podniku... holt nezamestnavat kdejaké
studentské \"pobudy\" co už od pohledu jsou trochu zaostalejsi, s trickem s metalovou kapelou,
ale trochu lepší personal, co ví jak se chovat... proto davam jen 2/5

Jena [28. leden 2011 | 17:53]

Predem upozornuji, ze nejsem fanda piva a tak memu hodnoceni skutecne pestra nabidka
\"malych\" piv moc nepomuze. Vyzni to spis negativne, ale takovy byl muj dojem. Lokalek bez
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zadveri, kde Vam tahne na zada, celkem hluk, na prvni pivo jsem cekal dvacet minut nez si
vrchni vsiml, ze ke stolu pribyl dalsi host (nevsiml si, kamaradi mi sli objednat k baru). Na
objednavku sekane vrchni zapomnel a mozna jsem se nemel pripominat. Za ctyri petky to
nebyl extra zazitek. ale abych jen neprudil, je treba podniku priznat nasledujici klady: nekouri
se zde a vrchni (i kdyz tezce nestiha) je clovek velmi mily.

Kuba1 [18. leden 2011 | 17:06]

Jediný mínus asi vidím v népříliš viditelným umístěný , dřív jsem chodil vedle na svijany , kde
je moc příjemná mlaďoučká výčepní . Ale jednou jsem si spletl vchod a omylem jsem vlezl  do
\"hamburku\" . Překvapila mě výzdoba z pivních tácků a vstřícnost výčepního , který dokázal
hezky mluvit o výberu pro mě tehdy netradičních piv ... Zlákal mi zejména višňový kriek , kvůli
kterému jsem navštívil tuhle hospodu znovu s kamarádem . Pak mi překouzlily pšeničný piva a
od tý doby je to pro mě hospoda s nejkvalitnějšímy pivy v Plzni .... vřele doporučuju :)))))))))

fijalovejkosatec [8. leden 2011 | 21:51]

Již několikrát jsem podnik navštívila a vždy je tam plno již od otvíracích hodin, každé pivo
lahůdku. Doporučuji především lidem, kteří rádi ochutnávají nová piva.

Harny [22. červenec 2010 | 16:56]

Jednim slovem parádička. Možnost ochutnat piva z malých a často neznámých pivovarů je
skvělá. Obsluha je taktéž výborna a člověk se o každém pivu něco dozví. Interiér ještě neni
komplet dodělaný, ale to se určitě časem změní. Mimoplzenští \"ochutnavači\" piv určitě ocení
že pěšky je to cca 10 minut na vlakové nádraží. Vřele doporučuji tento super podnik navštívit.

dino78 [9. březen 2010 | 11:50]

Dobrý den, jedním slovem PÁRÁDA !!! Již několikrát jsem navštívil a vždy výborná atmosféra a
o pivu nemluvě. Výtečný nápad a vstřícná obsluha, která má ke každému pivu komentář o
původu. Jen doladit interiér, ale to je maličkost - PECKA !!!

Johnny [5. březen 2010 | 11:40]

Přestože nejsem vyhraněný proti velkým pivovarům, takovýto projekt vítám všemi deseti. A
opravdu je o co stát, sázka na střídající se piva ze všech koutů republiky i nekuřácké prostředí
se při pohledu na množství zákazníků vyplatila. Piva jsou výborná, atmosféra přátelská a to
včechno kousek od centra. K nezaplacení.

Blueflanker [1. březen 2010 | 21:00]

Super! Nekuřácký podnik, kde konečně obsluha pivu rozumí. Každý týden něco nového a o
pivko je výborně postaráno. Navíc se zde konají různé ochutnávky speciálních piv a debaty se
sládky z jiných pivovarů. Díky tomuto podniku se Plzeň může aspoň znova trochu nazývat
hlavním městem piva. Doporučuji!!

jochy [26. únor 2010 | 14:02]

Super bomba bezva... Moc jsem si pochutnal na minipivavarských klenotech, dokonce i přesto
že jsme museli sedět vzadu jako ve skladišti. Aspoň jsme si prohlédli i celou řadu
uskladněných lahváčů :)

Vohry [26. únor 2010 | 12:35]

Podnik, který bezpochyby v Plzni chyběl. Konečně člověk nemusí objet půlku republiky, aby
ochutnal perly malých pivovarů... Rovněž chválím, že je podnik nekuřácký.
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Michal [9. únor 2010 | 12:39]

Luxus. Co víc si přát? Konečně podnik, kvůli kterýmu o Plzni zase hrdě můžu prohlásit, že je to
Město Piva. Rozmanitost nabízenejch piv je skutečně ohromující a to nemluvim o možnosti dát
si i nějakýho \"exotičtějšího\" lahváče.

Kiss [13. prosinec 2009 | 19:38]

Podobný podnik ve městě piva už opravdu dlouho chyběl. Než člověk ochutná všechna piva
na čepu, pomalu se dostavuje únava, interiér je příjemný, obsluha též. Ceny odpovídají a
společenské akce jsou bohaté.
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