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U Myšáka

Adresa: Bolevecká náves Kategorie: hospoda
Plzeň - Bolevec II. cenová kategorie

Telefon: +420-723-655-397 (do 20-26kč/pivo)

Hospůdka se nachází na okraji Starého Bolevce a je
stylizována jako klasická vesnická hospoda. Skvělé je, že
je zde možné si objednat skvělá pečená kolínka a
zabijačkové speciality. K dispozici je také útulný salonek.
Otvírací doba: 
Po-Čt 14.00 - 23.00
Pá 14.00 - 24.00
So 12.00 - 24.00
Ne 12.00 - 23.00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - regionální
piva. V podniku se točí Gambrinus 10° - Holba Premium
12° - Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře

Jeepers Creepers [16. leden 2015 | 08:37]

Občas sem zajdeme na dobrou točenou Holbu 12 za rozumných 25Kč (v nabídce i 10tka za
23Kč). Místo k sezení se zatím vždy našlo. Obsluha v pohodě. Určitě bych ocenil i velký výběr
různých pivních \"pochutin\". Nekuřácký salonek pro více lidí (kdyby měl někdo zájem).

Deroyce84 [26. listopad 2012 | 11:42]

Obyčejná hospoda s obyčejným interiérem, kde převažuje spíš prázdnota než přeplněný stav
ohledně návštěvnosti. Kuchyně z nouze ctnost, zkrátka když k pivu dostanete hlad.. Pivo
výborný! .. chválím Holbu! Obsluha příjemná, pohotová a milá.

futur95 [27. prosinec 2011 | 14:27]

Jsou to srdcaři. I v podstatě v obyčejné hospodě se to dá všechno dělat dobře :)

gambrmen [28. leden 2011 | 12:56]

Domovska hospoda pro kazdotydeni schuze naseho SK. Prijemna obsluha a na cepu
nefiltrovana Holba, takze i pivo je dobre.

jochy [30. listopad 2010 | 21:47]

suprová hospoda v bolevci. S kuchyní to tu není zrovna dvakrát slavný, ale příjemná obsluha a
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dobrý pivo taky není k zahození

gary [22. srpen 2010 | 22:32]

Konečně jsem zde po mnoha letech zavítal, mám to přece jen lehce stranou. Prima hospůdka,
pivo v pohodě, jen Holba mi nesedla hoodně. Něco k snědku zde také mají. Obsluha naprosto
super. Prostředí jednoduché a dostačující.

Kiss [8. září 2009 | 18:21]

Jo, myšák je v klidu, pohodová, poctivá, typicky česká venkovská hospůdka na posezení s
přáteli, měli jsme zde i akci a musím říci že panovala naprostá spokojenost.

Michal [19. prosinec 2006 | 16:39]

Byl sem tu v létě a seděl venku. Vevnitř je to takový obyčejný, mi přišlo.

Zunic [4. srpen 2006 | 19:27]

Je to tam docela dobrý. Dobrý na zpívaný a soukromý akce. Je možno rezervovat menší
salonek. Obsluha dobrá. Pivo chvalitebný. 

Zoidberg [20. březen 2006 | 07:35]

Dobra hospudka jakoby predelana ze stodoly, kde je velkou vyhodu pro nekuraky vysoky
strop. Na pipe a kolem baru ma sbirku umelych mysi.
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