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Casa de Locos

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

Telefon: +420-724-291-796 (do 20-26kč/pivo)

Casa se Locos je pohodový středně velký bar na
Americké třídě. Interiér je vymalován jasnými barvami a
celý je zařízen v latino-americkém stylu, jak již napovídá
název. V zadní místnosti se nachází salonek s kapacitou
cca 30 míst pro Vaše soukromé akce nebo oslavy. Mimo
jiné jsou zde pravidelně k vidění sportovní přenosy -
hokej, fotbal, F1. V naší nabídce je výběr tequily, kávy,
vína, piva ze Svijan, Plzně a Rakovníku a ostatních
klasických prověřených lihovin. K pivu Vám můžeme
nabídnout mexické nachos, zapékané panini, utopence
Tygr v lahvi, nakládaný hermelín nebo také teplou
sekanou. Ke zpříjemnění Vaší návštěvy si můžete vybrat
hudbu z jukeboxu.

Otevírací doba: 
Po-Čt 13.00 - 01.00
Pá 13.00 - 03.00 
So 17.00 - 03.00 
Ne 17.00 - 23.00
Jsou zde dostupné tyto extras: jukebox - internet/Wi-Fi -
TV/projekce. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský
Prazdroj  - Svijanský Máz 11° - Bakalář 11°.

Komentáře

danielkapolak [23. únor 2011 | 08:28]

Tento podnik všem můžu vřele doporučit :)

Tomáš [14. únor 2011 | 20:53]

Solidní bar s dobrým pivem a rychlou obsluhou. Díky velké televizi dobré místo na shlédnutí
hokeje. Pozor: nevaří (pokud nepočítáte splácané \"tortily\").

závažnost [2. únor 2011 | 23:14]

Tak tady se mně taky líbí. Maj dobrý pivo, na to že je na Americký je dobrá i cena. Bejvá tu
plno ale když ne tak příjemný posezení je na křeslech. A s obsluhou sem nikdy neměl problém.

Stránka 1



S někym doknoce naopak, milí a fajn!

L@D@ [30. leden 2010 | 18:59]

Pivo dobrý, posezení příjemné. V pátek večer zde bývá poměrně narváno. Určitě podnik, který
stojí za návštěvu.

spachtle [22. červen 2009 | 23:32]

Slušný podnik, na velmi vhodném místě (blízko MHD), dobré pivko, obsluha někdy trošku
pokulhává a ta telka by tam fakt být nemusela, navíc to pořád kostičkuje :-)

Jeník [31. květen 2009 | 12:04]

Příjemný podnik, jen někdy ruší nahlas puštěná televize. Jinak pívo super.

jochy [22. únor 2009 | 22:35]

Skvělý bar na americké třídě. Vynikající pivo a dokonce i k snědku sem si i přes omezený
výběr velice pochutnal. mohu jen doporučit

Shotice [4. říjen 2008 | 14:32]

útulné přijemné-skvělý svijany.. papů.. no mnam .-rozhodně zajděte

pevajs [6. září 2008 | 13:12]

Tenhle podnik se zařadil mezi mé nejoblíbenější. Ceny jsou nízké, prostředí příjemné, výborné
svijanské pivko a také dobrá jídla. Jediné mínus je obsluha, která je trochu pomalejší a
nedávno jsem si dala hermelín, který do té doby chutnal vždy výborně, ale tentokrát se
OPRAVDU nedal jíst - obsluha mě neupozornila, že ho naložili teprve ten den.

Blueflanker [12. červen 2008 | 14:36]

Rozhodně doporučuji navsštívit, dobré pivo, atmosféra výborná, obsluha sympatická. Jediné
co to trochu kazí je ta veliká televize, která odvádí pozornost a nehodí se do celkové atmosféry
baru. Ale to je jen můj subjektivní názor. A pozor! Bývá vždy plno

Chico [10. květen 2008 | 18:25]

Interiér je prostě báječnej, to v Plzni chybělo dobrej mexickej bar. Koutský je moc dobrý pivko
a nikde jinde v Plzni sem ho nezaregistroval takže velký plus. Obsluha milá i v pozdních
hodinách.

gambrmen [25. březen 2008 | 15:53]

2.2.2007: Skoda jen ze uz neni Zl. Bazant12°(to byla v Plzni rarita), ale zase je tu ted Maz11°
takze taky moc fajn.  S obsluhou sem nikdy problem nemel.  __________________ edit
11.3.2007: tak obsluha tam byla opet nejaka jina, typek vypalenej jak taska bramac,nebejt toho
ze si bral automaticky diska by to bylo v pohode.  __________________ edit 25.3.2008:
Kout12° + Svijany11° = vyborna kombinace!!

thierry [20. únor 2008 | 20:40]

skvely posezeni vzadu na kreslech... vecer s kamosema idealni, obsluha pratelska, pivo se
taky dalo... celkove dobra atmosfera a jeden z tech lepsich podniku ;)
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Sh4dowm4n [4. říjen 2007 | 13:46]

Ajo, dobrá hospůdka. Na cestě z nádraží na Bory se může hodit .-)

jus [28. září 2007 | 00:06]

S tímto podnikem mám jen dobré zkušenosti, panuje tady vždycky útulná atmosféra a je
ideální na sešlosti všeho druhu. Krom toho fotbálek a videoklipy v TV jsou taky dobré
zpestření. Obsluha mi přišla vždy seriózní, jen někdy pomalejší..

Michal [9. září 2007 | 13:33]

Pěknej podnik, dobrej Amstel a hlavně příjemná obsluha. Dokonce mi dali na požádání sklenici
do sbírky zadara:-) Výborný Svijany, minulej tejden se bohužel stalo že došli, což svědčí
naštěstí o velkym zájmu o tohle pivo a to je jenom dobře.

Vasek [17. květen 2007 | 11:55]

Zavítal jsem sem chvíli po otevření a překvapil mne svou útulností, není z největších, ale jít se
sem kouknout s partičkou na fotbal . j dobbrý a k tomu skousnout pár točenejch...

Gorky [4. březen 2007 | 18:36]

Opravdu pohodova hospudka mezi tima na americke tride nepouzitelnyma diskotekama a
pajzlama. Od zacatku co tam chodim vyborna obsluha. A svijany s amstelem jsou dve opravdu
vyborna pivka

Fiky [21. leden 2007 | 11:20]

Měním po poslední návštěvě názor na obsluhu. Už tan není ten nepříjemný barman, co
připisoval piva navíc a je tam velmi milá a příjemná obsluha, která připisuje tomuto podniku
minimálně jednu hvězdičku.... 

ambiente [20. leden 2007 | 15:34]

Nově zde točí svijany - a to Máz. Obsluha po poslední návštěvě stoupla v kursu, velice
vstřícná a příjemná:) _____________  edit říjen 2006:  V rácmi latinoamerické "tour de Plzeň"
jsme včera navštívili i tento podnik a celkem v pohodě. Každý pivko sice chutná jinak, asi
vlivem zatuchlé utěrky. Nicméně s placením no problemo a ještě navíc můžete sledovat
koncert Robieho Willamse, či jiné kapely na DVD...

Zoidberg [27. listopad 2006 | 12:37]

Dobra kava a dobrej Zlatý Bažant, trochu rusive pusobi televize, ale nejvic vsechno narusuje
ten arogantni brejlatej cernovlasej barman, takovy pako se vazne jen tak nevidi.

dikobraz [28. březen 2006 | 11:32]

S touto recenzí musím souhlasit. Takovým přístupem stálou klientelu tento nedávno otevřený
podnik jistě nezíská.

Abuse [26. březen 2006 | 13:41]

Pěkná hospoda, ale přesto mě zklamala. Nevim jestli vrchní neumí počítat nebo chce mít větší
výdělek, ale podezřele často se stává, že na účtu zbyde příliš mnoho nezaplacených piv i když
všichni již platili. Navíc chování barmana při takovéto situaci je otřesné. Také je zvláštní, že má
tento barman asi nějaké sklony dotýkat se hostů. Kamarádovi, který seděl vedle, pohladil
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rameno asi 5x za večer, mé přítelkyni asi jenom 3x. Možná je to pouze jenom můj dojem, ale
rozhodně si pořádně rozmyslím než příště navštívím tenhle "blázinec". PS: Vše, co zde bylo
řečeno, se týká barmana se světlými vlasy. 
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