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Na Potravinách

Adresa: Radčická Kategorie: hospoda
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-321-20 (do 20kč/pivo)

Hospoda k jídlu i popití. Situovaná kousek od centra a
přitom v klidném prostředí nedaleko Kalikovského mlýna.
Otevírací doba:
Po-Čt 14:00 - 24:00
Pá-So 14:00 - 01:00
Ne    14:00 - 22:00
Jsou zde dostupné tyto extras: nekuřácký prostor. V
podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj  -
Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře

vprocha [29. září 2012 | 23:56]

Hospůdka blízká mému srdci, kam doporučuji rozhodně zajít na výborné pivko a dobrý gáblík s
kamarády. Obsluha vás rozhodně nezklame a možná zde zažijete i nějakou legraci :-D

Pájator [30. květen 2011 | 17:30]

\"Obyčejná\" hospoda, ale naprosto neobyčejně nekuřácká. Výborné pivo a vstřícká a ochotná
obsluha tento podnik povyšuje nad leckteré \"restaurace.\"

Tomáš [14. únor 2011 | 21:07]

Tak tady bych nekuřácké prostředí nečekal, thumbs up! I když je to hospoda na sportovišti, tak
je to vlastně logické, ne?   Interiér je jedna veliká místnost, která přetéká šálami a dalšími
sportovními rekvizitami. Potraviny jsou poctivá hospoda starého ražení, kde vám pivo přinesou
včas a hlady neumřete. Zasloužené tři hvězdy.

Wodpad [17. srpen 2010 | 12:48]

Nekuřácká hospoda na zimu je to uplně v kopru, dřív se tam žralo eňo ňuňu teĎ se dá tak
maximálně sedět venku, ach jo kdy už lidi dostanou rozum, že hospoda bez cigár neni
hospoda¨!!!

vokolu [18. červen 2010 | 07:48]

Potraviny jsou stylovka, nejen pro sportovce :). Navíc jsou nekuřácké.
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Kiss [25. květen 2009 | 22:50]

Opravdu spíše na příjemné letní posezení s přáteli na zahrádce, kde je dobré a levné pivko,
slušná obsluha a i si můžete zasportovat.

gary [2. květen 2009 | 23:41]

Zde v této hospůdce jsem byl jednou a musím říct, že na nějaké jídlo to není, ale na pivko s
kamarády je to dobré.

Jena [11. leden 2009 | 13:13]

Potravky jsou hospoda, kde se keca o fotbalu, kouri, pije pivo nebo uzasna zluta limoska.
Interieru dominuje kulecnik, jinak je to klasicka putna plna fotbalovych relikvii. Relikvii je i
hostinsky Jena, ktery je hodne good. V lete posedite venku na lavicich a i k jidlu si vyberete,
byt z striktne \"hospodske\" nabidky. Ale rozhodne neodejdete hladovi a ziznivi :)

lukybra1 [8. březen 2008 | 14:48]

nejnej putna

nasa [2. leden 2007 | 13:18]

Celkem slusna hospoda, da se posedet i venku dost se tam schazeji hraci ruznych stolnich her
(pokud si dobre pamatuju)

Zunic [4. srpen 2006 | 19:49]

Byl jsem zde naposledy když jsem byl malej. A ted to tam to tam nebude o moc jinačí. Seděli
tam pivo-fotbalový znalci. A probírali a probírali a pak vyřvávali. 
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