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Restaurant Inspiral

Adresa: Resslova Kategorie: na jídlo
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-604-671-729 (do 20-26kč/pivo)

http://www.inspiral.cz

Moderně vybavená restaurace ve sklepě multikulturního domu. Nespornou výhodou je široká
nabídka vegetariánských jídel. Přes den můžete využít i výhodná menu. Za domem je
prostorná letní zahrádka, kde je možné pořádat nejrůznější grilovací akcičky nebo jen tak
posedět. Do restaurace se po ukončení provozu stejnojmenného klubu přesunou i menší
hudební akce a party.
Otvírací doba:
po-čt 11:30 - 23:00
pá 11:30 - 2:00
so 16:00 - 2:00
ne zavřeno
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - kulturní akce - letní zahrada - vegetariánská
kuchyně. V podniku se točí Bernard 10°.

Komentáře

gambrmen [21. listopad 2009 | 03:29]

Od rijna 2009 namisto Restaurace Inspiral v tomto prostoru funguje klub Pohoda.

gary [23. duben 2009 | 20:09]

Průměrný podnik. Mívali jsme zde hudební akce, jednou sem si dal jídlo, žádnej zázrak. Ale
akce tam nebyly špatný. Ale špatné osobní vzpomínky, takže jen občas zajdu.

thierry [3. březen 2008 | 16:13]

tak jestli to zrusili, tak je to jenom dobre... byl to strasnej pajzl a to pivo... tomu se ani pivo rikat
neda... schazeli se tam strasny existence (vcetne me) :-D

Neverhooder [1. únor 2008 | 11:48]

Švejk: InSpiral skončil pouze v patře - teď už je na jeho místě Cartel 17.   Hospůdka v suterénu
je oproti (bývalému) klubu v patře sice menší, ale za to mnohem útulnější i čistější. Moc
příjemnej desing (*). Akorát ta kompikovaná cesta: dvorek - chodba - schodiště - opět chodba
:-( Ale nakonec to stojí za to. Mně Bernard (obzláště nepasterizovaný) taky chutná (*). Vcelku
nadprůměrná chutnost kuchyně a ty polední menu jsou za bomba ceny (cca 60,-)(*). Oceňuju
že je vždycky výběr z masa a vege (*).  A za to že kluci tahnou tu alternativní (jungle/reggae)
tradici už od Letní scény ještě hvězdička navíc.

Stránka 1



Švejk [9. prosinec 2007 | 22:36]

Tenhle klub je odedneška zavřenej.

fousatýpánsbříškem [5. listopad 2007 | 13:41]

mě ten bernard chutná,  nejstrašnější záchody v plzni restaurace je lepčí než klub asi 100x

kacacenka [1. listopad 2007 | 20:25]

No tak je pravda, že  Bernard nepatří mezi mé oblíbené pivo, záchody jsou děsný, ale inspiral
mám ráda. Super kalby, spousta známých a když je dobrý program, nějaká akcička, tak si
skvěle zapaříte. Parádní je v létě zahrádka, restauračka dole, kde výborně vaří, pro zahnání
chutě doporučuji plněnou pečenou bramboru:)

nasa [30. leden 2007 | 22:25]

bernard a vetsinou spatny vzduch jsou velky minusy, na druhou stranu jsou tam akce, na ktere
rad zajdu, akorat se z nich spatne odchazi pred ranem, co vzhledem k tomu, ze me oblibene
reggae akce se tam konaji v utery, je celkem prekerka pro nas pracujici :-)) a jak maji pivo
spatny, tak o to vic jsou dobry panacky :-)) no proste neni to klub pro kazdeho, ale kdyz tam
clovek vleze a vydrzi, tak se pred ranem ven nedostane hvezdicku navic davam za restauraci
a letni venkovni bar

wee [13. leden 2007 | 15:52]

akce jsou tu sice fajn, ale jinak to stojí celkem za prd.. Divný a nepřítelský lidi, špatná obsluha,
netočí plzeň, záchody děsivý, zezačátku jsem se nikdy nemohla trefit na ty správný.. Ale
chápu, že některým lidem se tu může líbit..

kubrts [25. listopad 2006 | 15:08]

Největší omyl včerejšího večera a asi i roku. Kdyz se odprostim od toho, že tahle hudba mi
nerika vubec nic, tak muj nazor je : otresny pivo, otresna obsluha, otresny kraval, otresny
zachody. Vysledkem bylo jedno pifko a zmiznuti do dolni restaurace, kterou bych hodnotil
kladneji. Dávám jednu hvězdu, páč mín nejde.

pavliCZECH [10. říjen 2006 | 02:01]

Hodně v pohodě klub. Jeden z nejlepších v Plzni...

L@D@ [6. říjen 2006 | 14:13]

Jeliokoz nejsem vyznavacem skripajicich desek a piva bernard, tak mi sem nic netahne. Byl
sem zde na jednom koncerte a musim rict, zvuk nic moc, obsluha taky a priserny zachody :-!

Erumaxille [19. srpen 2006 | 20:37]

no pivko je tedy fuj!!! ale jinako je to tám super... pajzlík jak má bejt!!!

Shotice [16. březen 2006 | 13:00]

souhlasím že inspiral má otřesné pivko, dokonce i obsluhu a prostory sice velké ale na sezení
málo místa,špatná ventilace, tudíž smradek, ale občas fajn akce...

Stinin [24. únor 2006 | 11:18]
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Inspiral nic moc, ale když jinde zavíraj i sem se dá zajít - ovšem pít zde pivo znamená připravit
se na otřesný zážitek. Bernard je teda tak hnusnej, že vobčas nevítej, jestli to není jen
obarvená voda. Hudba není můj vkus, ale zřejmě si své příznivce najde, fotbálek je plus,
obsluha normální ale interiér je docela bídnej. Na druhou stranu, zas na zastávku je to blízko.

dikobraz [9. únor 2006 | 15:18]

Supr rámus,lidi, fotbálek, blbý pití, hroznej smrad, příšerná obsluha.

Abuse [9. prosinec 2005 | 02:58]

Techno, jungle, trance, ... Fajn zahrada. Vevnitř je to slabší. Mam takovej pocit že se zde točí
Bernard, což bohužel znamená hvězdičku dolů.
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