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Šeříkovka

Adresa: Šeříková Kategorie: hospoda
Plzeň - Slovany III. cenová kategorie

Telefon: +420-603-432-595 (do 20kč/pivo)

http://www.kdserikova.eu

Kulturní dům na Slovanech Šeříková je tak trochu retro objekt silně navozující atmosféru
normalizace. Pořádají se zde různé kulturní akce, koncerty, bály atd. Nejlépe se sem
dostanete z náměstí Milady Horákové (doprava tramvají č.1, trolejbusem č.13 nebo autobusem
č.30). 
Nový majitel kompletně zrekonstruoval hudební pivnici, velkou scénu čeká rekonstrukce v létě
2015.
Otevírací doba:
Pondělí	15:00 - 23:00
Úterý	15:00 - 23:00
Středa	15:00 - 23:00
Čtvrtek	15:00 - 23:00
Pátek	15:00 - 02:00
Sobota	15:00 - 02:00
Neděle	15:00 - 23:00
Jsou zde dostupné tyto extras: kulečník - kulturní akce - jukebox - letní zahrada - internet/Wi-Fi
- ticket Restaurant - gastroPASS - platební karty - Cheque Dejeuner - TV/projekce. V podniku
se točí Kofola  - Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj  - Svijanský Máz 11° - Svijanská Kněžna
13° - Plzeňský Prazdroj Nefiltrovaný .

Komentáře

Kiss [3. říjen 2009 | 22:55]

Z dříve tradičního kolritu zábavy a dobrého jídla se místy stává zapadlá hospůdka 3cenové
kategorie, ale v době pořádání například maturitních plesů, zase vždy potěší.

gary [2. červen 2009 | 01:35]

Tak tento podnik mě spíše připomněl větší vesnickou restauraci a to doslova. Čekací doba
byla taková, že už sem myslel, že začnu ujídat ze svých zásob sušenek, které sem měl zrovna
s sebou. PProstředí doslova hrozné, neudržované. Jak napsal Vohry, těžko hledám nějaká
výrazná pozitiva.

Vohry [22. leden 2008 | 09:46]

Klasickej kulturák, kterej mam akorát navíc vždycky problém najít, protože je fakt děsně
zapadlej.. Nějaká výrazná pozitiva hledam těžko snad jen, že jsem tu měl slavnostní vyřazení
ze střední:))
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kikina [11. prosinec 2007 | 13:58]

dost zapadlej kulturák, nicim me to nenadchlo, rozhodne se tam nehrnu kazdej den:/:)

Y [7. prosinec 2007 | 16:53]

Hospoda v posledni dobe upada. Sal je sice velky, ale socialisticky neodvetratelny...

gambrmen [17. říjen 2007 | 16:21]

Nove je ted v hospode i tocenej Branik, za krasnych lidovych 14,- V salu je problem s
odvetravanim, pri koncertech tam byva dost nakoureno, vetrak neexistuje a okna jsou
zabedneny nakejma deskama, tak jeste nastesti ze obcas otevrou dvere. Skoda ze posledni
dobou uz ani pri koncertech nefunguje bar ve sklepe, bylo k nemu blizko ze salu.

Chico [5. říjen 2007 | 16:39]

Byl sem jenom na koncertě na baru, takže se nic moc říct nedá klasika. Koncerty ujdou,
poměrně malý prostředí!

Votep [28. září 2007 | 11:15]

obyčejná putyka, obsluha střídavě dobrá a špatná, podle toho jakej je tam barman. jak je to
tam ted s kulečníkem nevim, protože ta devítka, co tam byla, se odstěhovala do pekla a od tý
doby sem tam nebyl...

miškin [4. září 2007 | 14:38]

celkem ujde

Stinin [26. červen 2007 | 00:14]

V hospě sem nebyl. Jen na baru při koncertu a to ušlo - prostě taková klasika. Pivo normál.

Vasek [16. květen 2007 | 13:28]

V pohodě sál, dobrý pivo, celkem hezký prostředí na větší akce...

pavliCZECH [13. březen 2007 | 10:34]

Středně malej sál na příjemný kocert + slušná hospoda, toť dobrá kombinace

nasa [2. leden 2007 | 13:07]

taky to znam spis z koncertu, obcas velky fronty na pivo a na satnu, ale to je pri koncertech
skoro vsude...

Petricek [12. říjen 2006 | 14:51]

Vyborny prostor na konani koncertu. Byl jsem tu akorat pri konzerte a pivo bylo dobry, obsluha
take.. ja si nestezuji..

Zunic [4. srpen 2006 | 19:25]

Na posezení to není, ale na konzíky dobrý. Pivo nic moc. Obsluha byla celkem ok. 

Spidu [8. červenec 2006 | 22:45]

Hospoda dobrá, ale barmani hrozný... radši si vyberte nějakou lepší, je tam celkem nuda a
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draho

L@D@ [20. březen 2006 | 11:53]

Rekl bych, ze hospoda neni spatna.. akorat trosku z ruky a kulturni akce zde cas od casu taky
nejsou nejhorsi a kdyz si budete v plzni chtit zahrat na 9stopem stole pool, tak nevahejte..
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