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Hospůdka v Chaloupce

Adresa: Poděbradova Kategorie: hospoda
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-736-647-808 (do 20kč/pivo)

http://www.hospudka v chaloupce.com

Chaloupka je stylově zařízená hospůdka nedaleko autobusového nádraží, nachází se ve dvoře
obchodního centra Poděbradka. V nabídce jsou hotovky i minutky české kuchyně. Podnik je
možno zamluvit pro větší akce, různé večírky či svatby. Nově je zde zařízena venkovní
kuželková dráha, také je nově zrekonstruovaná zahrádka.
Otvírací doba:
Po-Čt: 9.00 - 22.00
Pá: 9.00 - 23.00
So- Ne: 12.00 - 23.00

Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - jukebox - letní zahrada - bezbariérový přístup -
regionální piva. V podniku se točí Gambrinus 10° - Gambrinus 12° - Plzeňský Prazdroj  -
Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře

Chico [20. květen 2008 | 12:13]

Stylová hospůdka, ve které se opravdu cítím jako v chaloupce. Jídlo neni špatný. Chodovar si
pro změnu rád dam hlavně 13° a Gambrinus klasickej. Nevíhoda je velmi špatný vzduch a
nedostatek místa kvůli velké navštěvnosti. Občas zavítají kapelníci s kytarama. V létě je
nádherná zahrádka a kuželník. Bohužel není moc na výběr z alkoholu. Strašná věc se stala
Chaloupka bude 31. 7. opravdu končit, nebyl jim prodloužen nájem, tak se chtějí stěhovat na
Šídlovák, zatím neni jistý pozemek. Přeju hodně úspěchu a budu v něj doufat. Určitě se
stavim!

debrdy [29. březen 2008 | 10:35]

Chaloupka od července končí, nebyl jim prodlouženej nájem. Můžete přispět na stavbu nové
Chaloupky, která má stát někde u Šídlováku.

thierry [3. březen 2008 | 16:02]

moc moc prijemny prostredi a dobry pivko... vevnitr je to sice trosku mensi, takze to je asi
takovy jediny minus... nesmim taky zapomenout na vyborny jidlo a prijemnou obsluhu :-)

kikina [6. únor 2008 | 19:36]

tyjo, jako jo i ne... je to tam utulny, obsluha v pohode, pivo dobry... ale desne me deprimuje to
umisteni.. naprosto zapadly na pofidernim dvore... nu zkratka pro me prumernej podnik...
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STratek [26. leden 2008 | 14:34]

No hospůdka to neni špatná , v pohode obsluha a dost rychlá. ale sklamal me tam fotbálek,
hraju ho celkem pravidelne vsude mozne a natomhle semi hrálo fakt nejhůř, kvůli extrem.
těžkejm hráčům-horší už je jenom to že tam na nej ani neni místo, jde to akorát pokud se
spokojite stím,že do vas furt nekdo strká, což je pořád...

dusevniinvalida [16. leden 2008 | 00:28]

Kdyz jsem pratele tahnul na oslavu do Chaloupky, cestou neprilis utulnym dvorem hrde
nazyvanym OC Podebradka, pravda, ponekud znejisteli. Za par okamziku jsme uz vsak sedeli
ve stylovym srubu vysoko v horach.. :)) Interier mimoradne utulnej, jidlo vyborny, obsluha
vstricna, vsechno funguje. Lavice sice mirne nepohodlne, nahuleno, ze cigaretu netreba
zapalovat, vetsina navstevniku rekrutujicich se z rad prosteho lidu v pozdejsich hodinach
vesela skoro az presprilis, ale to jsou jen drobny smouhy na celkovym dojmu. Chodim sem
pravidelne 1x za rok a vzdycky se moc tesim. Akorat je mi v ten den zase o rok vic... P. S. Na
pracovni obed ovsem radeji jinam!

nathan [24. září 2007 | 18:12]

Tato hospůdka je krasne a velmy příjemne mýsto k posezení. Je zde velmy příjemna obsluha,
a pívečko jako Křen. Doporučuji navštívyt.  

čajda [22. září 2007 | 21:04]

Velmi pekna hospudka doporučuji naštivit! Najdete zde velmi přijemnou opsluhu. A maji
Nejlepši pivo a korat chlazene proste jen jsi ho najlet do volatka.

Jimmie [4. září 2007 | 15:01]

Ja bych chtel podekovat vsichni za skvely vitani kdyz my hrajme nase 'Keltskou' hudbou skoro
kazdy ctvrtek. Uzasna hospoda! Jimmie a kapela Poitin (www. poitin. cz)

viliam [9. červenec 2007 | 00:52]

davide.. se ti povedlo.. pár šikovných rukou a z garáže hospoda jako řemen.. na člověka tam
dýchne takové to bezpečí skoro jako doma..:) vřele doporučuji, hlavně přes léto, kde je pro vás
připravená opravdu prostorná a klidná zahrádka, daleko od ruchu maloměsta..:) 

gambrmen [11. červen 2007 | 20:31]

11°Chodovar za 15,- +ruzny Chodovarsky lahvovy specialy jsou velke plus k hezkemu
prostredi a podle me zkusenosti i prijemne obsluze. Jen ta oteviraci doba ja tragicka, do
pulnoci by to bylo lepsi!  ________________ edit 15.1.2007: tak i s tou otvirackou to tam jde,
ted v patek zavirali az po pul druhe!(ba mozna jeste dyl) A celkem jsem se divil, ze jsme si v
relativne pocetne skupine(5píplů) v patek po 20hod sedli.  ________________ edit
01.04.2007: to co tam ted zacalo chodit za hiphop decka a posedavaji na zahradce a vsude
kolem je dost hruza. To je hodne hvezdicek dolu. V patek se tomu tady urcite vyhnout! 
________________ edit 10.06.2007: Tak jsem se sem opet asi pred mesicem vydal, a pekne
me nastvali, konecne jsem poznal co se o zdejsi obsluze rika: ze je v pohode a prijemna, ale
jen do te doby co nastane nejaky problem, v mem pripade pivo ktere smrdi a plavou v nem
naky hnusy. Kdyz sem si k tomu pulitru cuchnul malem sem si skutecne ublink(to neni
prirovnani to je fakt). Slecna barmanka mi na to povida ze to tak ma byt, ze ona za to nemuze
kdyz mi ten Chodovar nechutna! Omyl me Chodovarek chutna velmi, ale ne ten hnus co mi
ona natocila! Jinak moje stiznost nezajem, prej ma takhle Chodovar vypadat, ze ona tomu
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nerozumi, ze jim to rekli z Chodovaru... chacha

Mirok [11. červen 2007 | 00:25]

Zajímavé místo - zvevku bych to tu tipoval na sklad stavebnin :-). Ale vybavení vnitřku se mi
moc líbí, útulno. Chodovar tu mají dobrej, ceny OK, ochutnal jsem i speciál. Jídlo jsem tu
neměl, ale ceny mají nízké a soudě podle počtu lidí asi chutná. Všiml jsem si, že při každé
návštěvě je tam dost Ukrajinců a Slováků, ale jsou v pohodě. Přes obědy ideální na jeden
"podpolívkovej" Chodovar před obědem v sousední menze Kollárova. Co mi vadí: až moc
zakouřeno, zavíračka dost brzo   edit 11.6.2007 Při mé návštěvě přes všední den jsem se divil
co je tu za osazenstvo. Bohužel pivo bylo teplý. Doufam že výjimka

Jeník [3. červen 2007 | 18:50]

Super hospoda, momentálně neznam lepší v Plzni:-) Příjemná obsluha, příjemné posezení jak
venku tak uvnitř, dobrý jídlo, výběr piv. 

Vasek [11. květen 2007 | 14:00]

Výborný pivko, skvělý posezení a vrchní dobrý, jen dozadu už se nenosí - ublížila obměna
návštěvníků, chodí se sem zašívat mladší, jelikož sem jen tak někdo netrefí..

Fikusak [14. únor 2007 | 09:41]

Chaloupka je fajn... Ale chtělo by to něco vymyslet s tím vzduchem... No, a před přestavbou
bývala lepší, ale co se dá dělat...:-)

Chody [9. únor 2007 | 08:02]

Tak jsme si konečně naplánovali návštěvu Chaloupky. Už zvenku mně moc nenadchla, no nic
zkusíme to. Uvnitř šíleně nakouřeno, osazenstvo z řad středních škol. Tohle nebude podnik
pro nás.

nasa [3. únor 2007 | 12:28]

vazne nechapu, proc je tento podnik tak vysoho hodnoceny... pocinaje tim, ze na pulku jidel
nemeli suroviny, pres zahulenej prostor a podivne prostredi, vubec me nenadchnuli + take
problemy s rezervaci (jinak bych tomu dal jeste sanci, ale s tim pristupem k rezervacim nemam
moc chut - mozna v lete testnu grilovani... (jinak o necem svedci i to, ze par vychvalovacu tady
nehodnotili zadnou jinou hospodu, cili o jejich nezaujatosti lze celkem pochybovat)

wee [28. prosinec 2006 | 14:32]

Chaloupka je výborná hospoda. Klid, pohoda, žádnej ruch z ulice, výborný pivo, poměrně
funkční fotbálek a hlavně správný lidi. Sice to neni luxusní restaurace a má možná křivý stoly,
ale zase to koresponduje s celkovou vizáží. A ty hudebníci jsou taky příjemný, když hrajou,
člověk si fakt připadá, že sedí v nějaké lesní hospůdce.

Michal [25. prosinec 2006 | 17:41]

Přišli jsme tam a přesto že bylo skoro obzazeno tak nás paní hopodská posadila k jednomu
stolu kde bylo celkem volno. Interiér je pěknej a Chodovar byl taky výbornej. Určitě sem tu
nebyl naposled.

swed [19. prosinec 2006 | 12:07]

V této hospodě se nám stala jedna nepříjemnost. Měli jsme objednaný salonek na firemní akci.
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Bohužel paní majitelka přímo v salonku zarezervovala na stejný datum jiným lidem druhý stůl,
což jsme samozřejmě jakožto firma nekuřáků nemohli přijmout. Po slušných námitkách na nás
byla majitelka agresivní až drzá a museli jsme proto místo opustit. Pozor na rezervaci salonku! 
Např. 15. 12. se jiný nedá sehnat.

švestík [29. listopad 2006 | 14:24]

To: Zoidberg Do Chaloupky chodím už třetím rokem a ještě se mi nestalo, že bych měl na účtu
víc, než kolik jsem skutečně vypil (a že toho vypiju kurevsky hodně). Pokud se Ti zdá, že máš
na účtu víc čárek, bude to asi tím, že chlastáš víc než kolik vydržíš a pak si hovno pamatuješ.
Účet máš vždycky před sebou, takže není problém kontrolovat, co ti tam píše. Lidem jako jsi ty
bych doporučoval navštěvovat maximálně Milk bary a chlastání přenechat dospělým. Pokud
jde o chování paní hostinské k tý šestnáctce, chtěl bych vidět, jak by ses tvářil ty, kdybys
počítal s tím, že ti přijde druhý den pomoci obsluhovat a ona by se na tebe vysrala. Ona to
není prdel bejt na celou hospodu sám, když se ti tam navalí lidi, frajere...

prisne tajne [28. listopad 2006 | 13:38]

Reaguji na kritiku KHACK, zakomplexovaného člověka majícího problémy sama se sebou,
který kudy chodí, tudy škodí. Kdo Chaloupku zná, ví o čem ta hospůdka je a nepodloženými
výplody psychopatického mozku se zabývat nebude, svůj názor si udělá na základě vlastních
zkušeností.

Demoskinos [27. listopad 2006 | 22:50]

Tak tohle je asi rarita v plzni. Výborné prostředí sice drobet horko, ale pivo výborné. Obsluha v
pohodě. Maj tam snad nejlepší nakládaný hermelín v plzni. Jo a ta partička, co tam hraje a
zpívá občas se fakt nechá poslouchat. Vřele doporučuji. Malý problém, je tam skoro pořád plno
:-D

ambiente [27. listopad 2006 | 11:37]

Co se týče klimatizace je to tady fakt problém, hlavně v zadní místnosti, to pak jedině otevřít
okno a umrznout. Co se týče připisování piv, nejde ani tak o připisování, jako o to, že je
napíšou dříve než přinesou a když je zde hodně lidí, tak nakonec zapomenou přinést. A že by
tady bylo volno sem už dlouho nezažil, většinou je tu narváno k prasknutí. _____________ 
edit duben 2006: Jinak příjemně zařízená hospůdka s obvykle příjemnou obsluhou a dobrým
pivem, kde si uprostřed šumu velkoměsta alespoň na chvíli připadáte, jako byste byli daleko od
všeho toho městskýho shonu. Po zamluvení lze pořádat i větší akce, během letních měsíců
můžete o víkendu zajít na venkovní grilování. 

Zoidberg [27. listopad 2006 | 10:59]

Ta jezibaba pripisuje piva. 3x jsem tam byl a trikrat tam bylo o naky to pivo vic. Navic je jeste
chova hovadsky k tem malejm holkam, co tam rozbnasi pivko ( 18 jim urcite nebylo )
Nahuleno, klimatizace znamena otevrit si okno a studenej vzduch na krk. Rozhodne
nedoporucuju. 

Marci z Klatov :-) [22. listopad 2006 | 14:51]

juhůůůů, Chaloupka :-)

khack [9. listopad 2006 | 20:33]

Bylo tam desne nahuleno, furt tam vetrali, takze tam byla este k tomu pekna kosa, obsluha
byla lina a zpruzena..  a maj tam sikmy stoly a lavice, divnej fotbalek, steny vycpany rozbityma
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kytarama a plisen na zachode... Uz tam nepachnu :)

stredni mys [5. listopad 2006 | 23:49]

To švestík: Ty jsi ale rozumbrada. To já májím v Plzni denně lepší podniky. Třeba U Patizona
na Doubravce nebo U Krátkých v Husovce. Tam se nažereš, až máš z toho mastnou bradu.

pavliCZECH [4. říjen 2006 | 17:26]

Krom dobrého piva a příjemného prostředí je největší devizou tohoto podniku to, že o něm ví
poměrně málo lidí, takže je tam vždycky volno...

Petricek [30. srpen 2006 | 02:31]

vyborna hospoda na prevazne letni posezeni. levny pivo, prijemna obsluha, zadny turisti..
proste phoda.. 

Shotice [19. červenec 2006 | 13:40]

Příjemné posezení, skvělá obsluha. Nedoporučuji nakladaný hermelín... jinak fajn fotbálek,
lidi.. atmosféra .. cool 

dikobraz [10. červenec 2006 | 13:16]

Zastrčená příjemná hospůdka.

dzezulak [28. červen 2006 | 12:17]

Výborné prostředí, dobré pivo a skvělá atmosféra. Moc se mi tam líbí.

steve-o [7. květen 2006 | 19:41]

Příjemné posezení za lidové ceny s jediným problémem - odvětrávání :o) (alespoň v co se
zadní místnosti týče)

Fiky [21. duben 2006 | 16:09]

Je to tam opravdu pěkně útulné a velmi příjemné. A jídlo je zde také dobré. Přes léto se dá
sedět i venku. A paní barmanka vypadá skoro přesně jako hlavní hrdinka z Románu pro ženy
:-)
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