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Music cafe Mlýn

Adresa: Radčická Kategorie: do klubu
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: - - - (od 26kč/pivo)

Velmi příjemně zařízený podnik, který se nachází v
komplexu Kalikovský Mlýn, nedaleko od nákupního
centra PLAZA.Klub je jako stvořený k pořádání koncertů,
je zde originální kruhové podium, které poskytuje lepší
kontakt s kapelou.V podniku se nachází jukebox velmi
slušně napěchovaný různými hudebními žánry.Celkový
dojem velmi precizně zařízeného klubu, ve kterém se
rozhodně nešetřilo s použitými materiály, dokresluje
prosklený strop, jehož různobarevné a měnící se efekty
navozují ojedinělou atmosféru.
Klub je rovněž vhodný k pořádání vernisáží, oslav a
večírků.Zajímavě řešená část pro sezení umožňuje najít
své "útočiště" i středně početné partě lidí, kteří hledají to
správné místo na posezení ke kávě nebo 
nealkoholickým či alkoholickým nápojům, kterých je zde
opravdu slušný výběr.
Otevírací doba: út–čt 18–02, pá–so 18–04 hod Jsou zde
dostupné tyto extras: kulturní akce - jukebox - letní
zahrada - bezbariérový přístup. V podniku se točí
Plzeňský Prazdroj  - Guinness Stout - Stella Artois .

Komentáře

bub [13. duben 2015 | 19:57]

Pozor při placení vstupného! 11/04/15 na koncertu Cody se pán u vstupu snažil vracet o
100Kč méně a tvářil se že je to omylem... Přitom to bylo pravidlem. Klub dobrej, ale že se vás
někdo snaží okrást hned u vstupu, to dobrej dojem dost kazí.

Natty [1. prosinec 2011 | 15:08]

nevím proč si myslíte, že zde nemají klimatizaci, jelikož je viditelná už od vchodu. prostor je to
nádherný a ideální pro veškeré akce. Obsluha na mě vždy byla moc milá a nestalo se mi že
bych čekala dlouho na baru.

vitamin [22. duben 2011 | 10:40]

souhlasím s kostějem, strašně malý prostory a šíleně velký ceny. obsluha nafrněná.
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Kostěj [22. duben 2011 | 10:10]

42,- za dvanáctku je fakt nechutně přepálený, zvlášť vezmeme-li v potaz, že v hospodě nemají
ani klimatizaci. Včera na Hruškowicz jsme to po hodině vzdali, protože to bylo opravdu na
padnutí.

Stránka 2


