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U Michala

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

Telefon: +420-603-477-938 (do 20kč/pivo)

Tyto prostory jsou nově zrekonstruovány a nachází se
zde nový podnik Stará koruna.
Klasická pivnice nacházející se v těsné blízkosti Jižního
nádraží, na rohu Hálkovy a Koperníkovy ulice. Svá utkání
zde hraje jeden z plzeňských oddílů šipkařů. Jsou zde
dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - TV/projekce. V
podniku se točí Gambrinus 10° - Svijanský Máz 11° -
Svijanský Kvasničák 12,5° - Svijanská Kněžna 13° -
Pardál 10°.

Komentáře

aussig72 [26. červen 2010 | 12:27]

v hospode u michala, proběhla zásadní a kompletní rekonstrukce vč. toalet což je velmi
příjemné a zvětšila se nabídka piv , která čítá cca 10 druhů včetně několika speciálů a začne
se zde i vařit a v neposlední řadě je novinkou změna názvu na Starou Korunu, přeji jim mnoho
hodně spokojených zákazníků pivo super MEDOVÝ SPECIÁL KVASAR MŮJ FAVORIT

Tonda512 [14. září 2008 | 17:14]

Poslední dobou má oblíbená hospůdka, zejména díky vzorné a vtipné obsluze. Svijanský Máz
nelze než doporučit. Jelikož se tu nevaří, obsluha nedělá husto pokud si něco objednáte. Což
se dnes také moc nevidí. Doporučuji!

gambrmen [30. červenec 2008 | 01:21]

Tady se to snad 100let nezmenilo, teda krome nabidky piv, ktera se neustale rozsiruje a to je
dobre! Doporucuju Podskalaka, a stoji dokonce pouhych 15,-  Ze je to tu pajzlik by tak
nevadilo, ale mohli by alespon vymalovat. A skoda ze nemaji zahradku, vevnitr byva dost
zakoureno.  AKTUALNE: Rohozec jiz netoci:-( pry v lete prestali chodit ti co ho pili a
nepasterizovane pivo se zkazilo. Pry mozna opet na podzim se zacne tocit.

Michal [21. duben 2008 | 00:14]

Byli jsem tu hrát šipky. Pivo ušlo, záchody byli otřesný. Jinak je to taková průměrná knajpa. 
Ovšem, momentálně to vyzdvihuje nad průměr famózní výběr piv a Rohozecká 10° nemá
chybu.
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Chico [5. říjen 2007 | 16:47]

Klasická levná putika

Vasek [17. květen 2007 | 13:39]

Hospoda u Jižního, plná štamgastů začuzená, ale pivko maj dobrý...

švestík [22. únor 2007 | 15:17]

Na můj vkus je tam trochu moc nahulíno, ale musím uznat, že když jsem tam byl, obsluha byla
naprosto vzorná. A toho já si cením... 

nasa [21. prosinec 2006 | 15:18]

pajzl slusne urovne :-)

ambiente [6. květen 2006 | 09:08]

Taková klasická knajpička, taky jsme ji navštívili v rámci tour de beer a musím přiznat, že i
přes vysoké procento opilých štamgastů ve tři odpoledne, byla tahle hospa asi to nejlepší co
jsem za celý den viděl:)
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