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Restaurace Koutland

Adresa: Skrétova Kategorie: na jídlo
Plzeň - Jižní Předměstí II. cenová kategorie

Telefon: +420-728-614-183 (do 20-26kč/pivo)

http://www.pivovarkout.eu/koutland.html

Reprezentativní restaurace Koutského pivovaru se nachází na rohu ulic Skrétova a Nerudova.
Kromě (skoro) kompletního sortimentu Koutského piva v nabídce výběr z kvalitních vín,
hotovková i minutková kuchyně, každý pátek živá hudba a pro sportovní přenosy velkoplošná
obrazovka.
Otevírací doba:
denně 11-24 hod. Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - TV/projekce - regionální piva.
V podniku se točí Plzeňský Prazdroj  - Koutské 10° - Koutské 12° - Koutské Tmavé 14° -
Koutské nefiltrované 12°.

Komentáře

blb [7. červen 2011 | 19:31]

Obsluha naprosto v pohode. Jidlo klasicky dobry prumer. PavliCZECH je videt ze neumis pit...
nam nikdy po Koutskem nebylo spatne.. to vis nesmis to mixovat s necim jinym tss

Kiss [3. březen 2011 | 11:57]

Nazval bych to spíše pivnicí s velmi přívětivou obsluhou a širokým spektrem piv z domácího
pivovaru. Jídlo už trochu pokulhává, ale ceny jsou přijatelné.

pavliCZECH [27. září 2010 | 14:28]

Mně prostě koutský pivo nijak k srdci nepřirostlo. Je to takovej ten hutnej nasládlej kvasničák, z
kterýho druhej den bolí neskutečně hlava. A Koutland jako hospoda taky neni žádný terno...

Chody [22. září 2010 | 12:24]

Celkově spokojenost. Snad jen v horku absence Koutské desítky. Ostatní postřehy zde -
http://pivni. info/restaurace/779-koutland-podruhe. html Trošku mě mrzí přítomnost piv z místní
chemičky :(

KAB [9. červenec 2010 | 19:39]

Na základě pozitivních recenzí jsem dnes navštívil (bývalá Pálava, předtím La gondola):   -
pivo výborný, dvanáctka sice po prvním došla, ale řezaný 10/14 ji bohatě nahradilo (kdo tak
jako já taky nemusí pít pouze \"europiva\", bude spokojen)  - 300g rumsteak - chybějící \"p\" je
taky správně :) - byl výbornej, určitě si ho tam dám ještě nejednou   Trošku bludiště, hlavně
cestou na WC, ale s pomocí perfektní obsluhy se to dá zdolat :) A tím jsem zhodnotil i personál
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- slušný, velmi ochotný, chodili se pravidelně dívat a ptát, zda něco nechci - po ignoranci před
týdnem \"U šenku\" to pro mě byl skoro šok, ale příjemný.

gary [8. červenec 2010 | 16:01]

Tak takhle si nějak představuji restauraci. Prostředí nemusí být kdovíjak honosné. Ale je
naprosto dostačující vzhledem k bývalé vinárně. Ochutnal jsem sice jen něco k pivu,
samozřejmě Koutskému. Které bylo výborné a pochutina rovněž. Naprosto mě ohromila
obsluha svou přívětivostí, fakt super. Už se těším, až zajdu na zbývající druhy Koutských piv a
pořádný dlabec.

gambrmen [8. červenec 2010 | 01:11]

Snad konecne dustojny reprezentativni prostor pro Koutske pivo v Plzni. Prostredi bylave
vinarny ok, jedna se o rozsahy sklepni labyrint, jen to hlasite pustene hitradio mi tam nejak
nesedelo. Obsluha privetiva, kuchyne vynikajici, a to jsme sem sli az na veceri po 21h, presto
stale varili (oficilne maji v jidlnicku napsano ze vari jen ve vsedni dny a to jen do 20h). Pivo
samozrejme bez chyby.
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