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Belfast

Adresa: Klatovská Kategorie: do klubu
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-777-143-619 (do 20-26kč/pivo)

http://www.facebook.com/Belfast.Plzen

Plzeňský klub Belfast je bar ve středu města 100m od křižovatky Americká x Klatovská. V
podniku můžete popíjet kvalitní, převážně moravské víno a velmi dobrou kávu Lavazza.
Točíme Černou Horu 11°, Rychtáře 12° a jsme zapojeni v projektu Cesta pivních znalců (tzn.
každých 14dní nabízíme jiný speciál z malých pivovarů). V podniku uslyšíte především rock,
punk, ska, reggae, indie ale i další hudební styly. Často pořádáme party s DJ's, oslavy
narozenin, svátků a vpodstatě všeho co se oslavit dá:)) Vydovádět se můžete taky u šipek
nebo fotbálku pro dva případně čtyři lidi. K zakousnutí nabízíme nakládaný hermelín, karboš
anebo pizzu a to i v pozdních nočních hodinách. Přes léto je k dispozici venkovní teráska cca
pro 40lidí s vlastním vchodem přímo z Klatovské třídy.

Uvítám připomínky a náměty, tak jen pište, co byste rádi změnili.

Těšíme se na Vás!!! Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - kulturní akce - letní
zahrada - internet/Wi-Fi - TV/projekce - regionální piva. V podniku se točí Kofola  - Rychtář 12°
- Černohorský Páter 11% 11°.

Komentáře

willik256 [20. červenec 2012 | 11:50]

pivko dobrý, obsluha příjemná, jen když je tu plno tak je docela problém se pohybovat mezi
stolkama a pak taky když na vás zbyde stůl na kraji u vchodu, tak je docela nepříjemnej průvan
z věčně nedovíranejch vchodovejch dveří nad schodama...

Holy [3. březen 2011 | 10:28]

Pro mě celkem zklamání. Možná byl dřív fajn, ale po včerejší návštěvě jsem tam našel vesměs
samý dlouhovlasý, fousatý podivíny, obsluha byla neprofesionální, určitě bych chtěl podnik
znova navštívit, abych mu zlepšil kdyžtak reputaci, ale osobně si myslim, že když byl podnik
novej, byl supr, ale teď už se dostává do trosek...

gambrmen [5. prosinec 2010 | 19:55]

duben 2008: obsluha prijemna, pivo dobry a maji i opravdu vytecnej nakladanej karboš a
hermelin! prosinec 2010: jestli maji jeste nakladyny karbose nevim, ale toci Plzenskeho
Pasaka! K absolutni spokojenosti tak chybi uz jen Pasak polotmavy:-) 

spachtle [23. červen 2009 | 01:01]
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Průměrný klub, který neurazí, ale ani nijak nezaujme. Na dobrém místě, díky čemuž je dost
často plný. 3 hvězdy tak akorát

Kiss [12. květen 2009 | 22:31]

Příjemný bar na dobrém místě, kam rád zajdu zvláště na točený heineken, což se v Plzni hledá
těžko, dále pak stolní fotbálek, který bodne při každé příležitosti, ceny dobré.

gary [24. duben 2009 | 10:52]

Ideální hospůdka pro posezení s kamarády. Rád zajdu na Krušovice a Hlavně můj oblíbený
točený Heineken. Jídlo tu moc nemají, ale zato výborný nakládaný hermelín. Prostředí v poho.
Osazenstvo vždy ok.

Blueflanker [16. prosinec 2008 | 19:28]

Věčně narváno, myslím si,že je to dobrý podnik pro vícero lidí, pro menší počet se mi však zdá
klubík trochu odosobněný, ale kdo zkusí neprohloupí

KubbY [8. prosinec 2008 | 13:36]

Az na tu nabidku piv, z toho je mi spatne...

Špit [15. říjen 2008 | 10:56]

V poho hospůdka..

jochy [31. srpen 2008 | 23:54]

Slušné zlepšení oproti bývalé Adrii, a obměna pivního dodavatele taky prospěla. Rozumné
místo na rozjezd, nebo posezení u večerního pivka.

bokry [31. březen 2008 | 19:56]

Supr klubík vopsluha upe nejvíc(fšechno známí)voproti bejvalý adrii uš je tu dejchatelno a
dokonce i vidět na 2metry... pivo supr krušovice sou změna a to je+ na gambáč se dá zajít
kamkolif do 4tý cenový... lidi se tu scházey vesměs ty samý a sou moooc f poho...žádný
diskotrysko konfliktní werbeš... maj tu džuboks což je lákadlo ale gdyš někomu loupne f kuli a
navolí si tam na hoťku DJboba je lepší jít na fotbálek kterey je supr (2xbonzini) nebo na hayzl...
fcelku čisto ale nigdo tam ze země žrát nebude tak copa?

Vladimír [29. březen 2008 | 13:59]

příjemný prostředí a moc příjemná obsluha. bývá zde ovšem dost plno (i přes týden) a často
se zde nedá sehnat místo. na ty krušovice jsem napřed taky nadával, ale mušketýr mi celkem
zachutnal. a snahu točit něco jinýho než G je opravdu třeba ocenit. ps. mají zde úplně skvělé
hermelíny a utopence.

Michal [25. prosinec 2007 | 00:26]

Byli jsme tam v pondělí po tahu, takže kvalitu piva posoudit nemůžu, ale fotbálek je naprosto
super. Oba dva. Nechali jsme v něm asi dvě kila:-)  Hm, tak výměnu za Krušovice vítam.
Všude, kde se rozhodnou točit něco jinýho než všudypřítomný G10 a PU12 jim fandim. Kdo je
nechce tak G a PU je na každym rohu...

jus [5. prosinec 2007 | 09:49]

Souhlasím s předchozími.. Krušovice nejsou pro mě moc konzumní záležitost, ale řezaný se
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ještě celkem dají.. obsluha jen na baru, ale to se taky překousne

Vrky [30. listopad 2007 | 23:05]

Je to tady skvěle zařízený, bylo to tady velmi příjemné.Škoda,že tady netočí Plzeň, to bylo
jediný minus. Jinak obsluha usměvavá, příjemná... Parádní posezení

Chico [20. listopad 2007 | 21:01]

Moc dobrý bar ve skvělém barevném a cihlovém  provedení, když prominu ty Krušovice, tak se
mi v něm moc líbilo. Obsluha byla příjemná, prostředí je sice malé ale útulné, pivo příjemně
vychlazené a pití v dobré kvalitě. Díky menším rozměrům baru doporučuji rezervaci předem. A
to nejlepší nakonec výhra se tam dá moc dobře propít!

Johnny [11. listopad 2007 | 10:34]

Stará dobrá Adrie v upraveném kabátku. Se svými výhodami i zápory. Škoda výměny značky
piv, pohodovému posezení nasazovala plzeňská dvanáctka korunku. :)

BuFu [8. červenec 2007 | 10:51]

je to tu příjemny ale mam pocit malych prostor. jinak parada chodi sem celkem v poho lidi. pivo
dobrý

Shotice [7. duben 2007 | 13:51]

Výborný posezení ale Adrii to nenahradí..

nasa [21. prosinec 2006 | 13:56]

Vyborny klub, ktery zije casto dlouho do noci, dobre pivo, slusne ceny koralek, vyborna vina,
prijemna muzika - muj oblibeny klub

AsSt3r!x [19. listopad 2006 | 12:42]

slušnej fočus, aspon se o nej staraj ne jako nekde jinde ...

sikymax [24. září 2006 | 18:09]

Výbornej klubík s dobrejma fotbálkama... stojí za to zajít na pifko a zasportovat u fotbálku :-)

L@D@ [19. červen 2006 | 20:05]

Pohodova hospudka v centru mesta. Pro vasnive hrace stolniho fotbalku. Obsluha prijemna,
prostredi take.

Stinin [24. únor 2006 | 10:39]

Super hospoda, jen trochu malého rozměru, takže to chce místa zabrat včas. Ceny standartní,
obsluha jen na baru je pro větší akce plus a navíc velmi příjemná. K tomu všemu ještě
promítačka s plátnem, takže ani sprotovnímu fanouškovi tady nic neunikne. Celkově dobrej
podnik.
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