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Bazén Slovany

Adresa: Generála Píky Kategorie: na jídlo
Plzeň - Slovany III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-240-307 (do 20kč/pivo)

Restaurace se nachází přímo v arealu Bazénu Slovany a
proto může pro někoho být zpestření pohled na bazén
shora.  Jsou zde dostupné tyto extras: . V podniku se točí
Kofola  - Gambrinus 10° - Kozel Černý .

Komentáře

italianahani [27. duben 2013 | 13:26]

Lepší průměr; co mi trochu vadí, je smrad z cigaret, i když tam zrovna nikdo nekouří, zřejmě
špatná klimatizace, protože v horkých dnech je tam nepříjemné vedro, i když jsou otevřená
okna. Nicméně pivo (G 10°, Kozel černý, Prazdroj) v pořádku a s obsluhou jsme neměli
problém. A co je jednoznačně pozitivní pro rodiče s dětmi, je dětský koutek a možnost využití
dětské židličky.

ain [25. listopad 2011 | 18:26]

Přišli jsme s manželkou. Stůl politý a špinavý. Na to, že je to součást sportovního areálu,
pocítíte všudypřítomný smrad z cigaret jako v každé hnusné pajze IV. kategorie. Po vyžádání
lístku nám po chvíli nějaký papír přiletěl málem na hlavu. Servírka neprojevila ani minimální
zájem stůl utřít. Po chvíli našeho studování v lístku přišla a než jsme stačili naznačit, že
nemáme dosud vybráno, obrátila oči v sloup a rychle odešla neznámo kam. Rychle jsme odešli
i my. A už se vážně nikdy nevrátíme. Vůbec nechápu, proč lidé s takovou úrovní ochoty pracují
nebo podnikají ve službách, v gastronomii. Je to ostuda a hnus. Něco tak příšerného se prostě
nevidí.

Mocela [16. květen 2011 | 10:15]

V tomhle podniku existuje nějaká obsluha? :) Večer se tu povaluje na schodech spousta
smažek z Petrohradu a okolí.

Blueflanker [2. červen 2009 | 12:56]

Restaurace dosti podprumer, obsluha nemozna, jidlo trva dlouho. Cenove normalni, jidlo
relativne dobre. Zajimavy napad s vyhledem na bazen, ale vnitrni interier restaurace take neni
nic moc. Pri odchodu doporucuji prepocitat listek, neb seknout se u obsluhy o par desitek kc mi
neprijde jako nahoda. Pro me osobne plati heslo:Vyzkouset a nevracet
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Kiss [21. květen 2009 | 19:20]

Poměrně solidní restaurace s nepříjemnou a pomalou obsluhou, jídlo je dobré, levné, ale malé
porce, uvnitř výhled přímo na bazén, interiér je hezky zpracovaný s výstavním akváriem. Pivo
nic moc a malý výběr, s vínem je to lepší, někdy příliš zakouřeno. Myslím, že každý, kdo je až
příliš znaven plaváním, nepohrdne návštěvou!!!

Kaspij [9. duben 2009 | 08:36]

Tato restaurace nestojí vůbec za návštěvu, budete rádi, když se vás obsluha do 15minut
všimne, mě se bohužel nepodařilo.

jochy [26. srpen 2008 | 11:22]

kvuli vyhledu na plavajici sportovce se uz vyplati zaplatit vstup do bazenu a koukat z lavicky,
pokud se bojite jit plavat. Pivo nestojí za nic, stejně tak obsluha. jídlo jsem si raději nedával,
stačí ten kvalitní hutnej vzdoušek...

steak [2. květen 2008 | 19:37]

to co tam už hezkých pár let obsluhuje je katastrofa. jedna servírka vypadá že má v puse
gumovýho hopíka jak se jí dělá boule na tváři když si objednáváte.

Mirok [31. leden 2008 | 18:00]

Ted jsem tu byl po 2 letech a zase alespoň dva roky sem nepůjdu, slečna protivná co
obsluhovala by tam nejradši neměla nikoho. A přitom mam na tenhle podnik dobrou
vzpomínku jako na místo, kde jsem začal oslavu úspěšné maturity... no škoda

gambrmen [6. prosinec 2007 | 23:46]

Obsluha neprijemna a pomala(dosel jsem si radsi na bar). Pivo vylozene hnusne! tak zbyva
jenom ten vyhled na bazen, a to je malo.

Matci [22. říjen 2007 | 20:48]

Nikdy jsem tu nebyla, ale nevim, jestli by se mi chtělo koukat na lidi ve vodě:-D. Ale po plavání
člověku vyhládne... takže to zase tak špatný nebude...

Chico [22. říjen 2007 | 17:16]

dobrej nápad koukat se na koupající lidi v bazénu ale nic dlouhodobě zajímavýho, obsluha
nepříjemná a jinak prostředí nic moc, ale dát si po koupačce něco na zub potěší.

Vasek [11. květen 2007 | 14:38]

Vykoupat se a skočit na jedno, nic víc, nic míň :-)

jus [15. březen 2007 | 19:33]

řezaný pivko je po plavání nejlepší! :-) jen ta obsluha.. ještě se mi nestalo, abych byl zde s ní
spokojen-a to žádný velký nároky nemam:)

Vohry [14. březen 2007 | 13:34]

Až někdy nebudete mít co na práci nebo nebudete moc najít plavky a stejně budete chtít na
bazén tak se stavte... Sedněte si co nejvíc k oknu a kochejte se výhledem:)
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večerníček [21. leden 2007 | 18:04]

Vcelku kultivovaná restaurace, výhodou je nevýskyt podnapilých osob v pozdních hodinách.
Není to místo na kalby, spíše tak posedět s přítulkyní:)

nasa [18. prosinec 2006 | 13:49]

asi jsem mel smulu na obsluhu, to byla tragedie - devce tam behalo zmatene a ani chovani nic
moc :-((  zbytek (pivo, jidlo) byl ok

kubrts [2. prosinec 2006 | 20:49]

Dobrý pifko, po sportu se zde dal dát základ pro další večer, jídlo v cajku, jen obsluha bývala
trošku línější.

pavliCZECH [12. říjen 2006 | 16:57]

výborná hospoda, to je zkrátka klasika, tam byla restaurace od nepaměti...

Beny [27. září 2006 | 23:58]

Není nic lepšího než si po bazénu dát pivko. Zde máte tu výhodu, že se můžete přímo v
restauraci dívat na ty, kterým jste se museli v drahách vyhýbat. 

Zunic [4. srpen 2006 | 19:38]

Je to tam dobrý. Příjemné posezení. Dá se tam i dobře načnout. A viděl jsem že tam mají velký
zásoby Kirasa a ještě se vtom lidi koupaj.   

TONY [31. květen 2006 | 09:11]

Líbí se mi tam a nejlepší je sedět u okna a pozorovat lidi v bazénu, paráda :)

L@D@ [14. květen 2006 | 22:56]

Celkem dobra restaurace, ktera sice nenabidne vcelku nic extra, ale pohled na lidi placajici se
v bazene neni spatny :) A dokonce se zde vari jidla pro sportovce. (ale ty sem radeji
nezkousel)

Votep [24. duben 2006 | 16:29]

Pohodová restaurace. Po návštěvě bazénu nelze než doporučit. Před tím taktéž. Obsluha se
celkem snaží, pivo je dobrý a jídlo ok.

jesetter [29. březen 2006 | 10:46]

Ceny obstojné, obsluha fajn, porce jídel taky v poho no a výhled na bazénující se lidi taky neni
k zahození:)
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