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Café Restaurant Kačaba

Adresa: Prokopova Kategorie: na kafe
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-731-475-386 (do 20-26kč/pivo)

http://www.kacaba.cz

[wifi]Café Restaurant Kačaba funguje v Plzni od roku 2005 a zaměstnává lidi se zdravotním
postižením. Nabízíme denní menu, minutky, večeře, posezení u kvalitní kávy, Fair Trade čaje,
horké čokolády, velký výběr moučníků, koktejlů. Kačaba nabízí příjemné posezení v pěkném
prostředí. Navíc pořádáme kulturní večery - promítání filmů, koncerty, vernisáže.
Po 	11.00 - 23.00	
Út-Pá 	8.00 - 23.00	
So-Ne 	Zavřeno
Jsou zde dostupné tyto extras: internet/Wi-Fi. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

viita [5. listopad 2010 | 13:26]

Velmi příjemná obsluha, úplně super ceny na to že to je v centru. Výbornej nápad. Jen
nedoporučuji tam brát slečny na rande... Chodí tam s obsluhou spřízněné duše, které jsou na
tom mentálně podobně a to navodí až smutnou atmosféru... a ta je na randeti nežádoucí.
Každopádně 4hvězdy.

Kiss [6. srpen 2010 | 22:25]

Kačaba je výborný nápad a především  šance pro zapojení lidí s handicapem. Velikou devizou
je jejich vstřícnost, ochota a zapojení, mají zde jeden z největších výběrů sypaných,
bylinkových a sáčkových čajů. To vše za naprosto dostupné ceny pro všechny.

pavlusa [14. únor 2010 | 17:55]

Příjemná kavárna s útulným prostředím a velice milou obsluhou. Mají zde výborné dorty a
tvarohové poháry. Kdo nemá rád kávu, určitě si zde vybere z velkého množství kvalitních čajů.

Jena [6. červen 2008 | 23:33]

Kacaba dobry. Kafe dobry. Kacaba nehuli - dobry. Mentolky vas nepolejou, nebojte. ceny
dobry. Interier dobry. jak rikam - kacaba urcite ano.

Matci [21. říjen 2007 | 20:42]

Velmi oceňuji snahu zaměstnat osoby s mentálním postižením. Je na nich vidět, jak jsou rádi a
to určitě každého člověka zahřeje na srdci. Je to tu fajn... držím palce...
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pavliCZECH [25. listopad 2006 | 18:05]

trošku mě znervózňuje poměrně frekventovaná ulice hned za výlohou, moc soukromí si tam
teda neužijete...
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