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Kategorie: na jídlo
II. cenová kategorie
(do 20-26kč/pivo)

http://www.sach-mat.cz
Solidní hospoda v centru Plzně. Přes poledne výběr z několika hotovek, večer pestrá nabídka
minutek. Na čepu Prazdroj, Svijany, Rohozec a Gambrinus.
Nekuřácká místnost je oddělená od ostatních prostor. V létě lze sedět na zahrádce, kde se i
pořádají koncerty. Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - kulturní akce - letní zahrada gastroPASS - TV/projekce - regionální piva. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj - Svijanský
Kvasničák 12,5° - Rohozec Skalák 11° - Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře
123@@ [19. březen 2019 | 20:26]
&#128077;
Sopy [13. srpen 2014 | 13:01]
Chodím sem na obědy a musím pouze chválit. Považuju sám sebe za celkem náročného
strávníka, ale tady vždycky mile překvapí ( kuchař určitě ví, co dělá a dělá to perfektně ).
Obsluha vždy milá, rychlá, vstřícná a zábavná. Pivko super a v létě perfektní zahrádka. Poměr
cena / výkon 10/10.
cinies [22. srpen 2013 | 19:37]
Skvělá hospůdka v dosahu centra, výborné jídlo i pivko. Jednou sice menší problém s
obsluhou, ale konflikt zažehnán a tak je to stále oblíbené místo, kam se rádi vracíme!
12356 [18. únor 2013 | 12:49]
výborná kuchyně a obsluha a v létě super terasa a koncerty
pucmeloun [26. listopad 2012 | 21:20]
Celkem dobrá jídla a sympatická obsluha, nekuřácké prostory a v létě navíc pěkná zahrádka celkem vzato super podnik:)
Gedes [4. březen 2012 | 19:01]
Výborná hospoda. V létě se dá sedět na zahrádce a dost často jsou zde i koncerty menších
kapel. Pivo - Rohozec je dobrý pivko. Kluci - obsluha jsou v pohodě:-), je tam sranda. Jídelní
lístek není zcela tradiční, jídla jsou dobrá i hotovky přes poledne. Mohu jedině doporučit.
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mrvopice [12. únor 2012 | 20:13]
Bezkonkurenčně nejlepší kuchyně ve městě... Chvála kuchaři :-D Skvělé jídlo, výborné Svijany
a nejlepší obsluha! Mohu jen doporučit!!!
L@D@ [20. prosinec 2011 | 10:17]
Zapadlá hospoda nedaleko Nám. T. G. Masaryka. Jídlo jsem bohužel nevyzkoušel, ale pivko
mají dobré. Obsluha je výborná. Na pivko určitě doporučuji vyzkoušet.
muf supermuf [12. prosinec 2011 | 15:41]
Ackoli se to navenek (ani moc uvnitr) nezda, je to velmi dobra hospoda s vynikajici kuchyni,
dobrym pivem a prijemnou obsluhou. Kuchar ma evidentne dobre napady, pouziva kvalitni
suroviny a hlavne to opravdu umi. Velke plus vidim i v milem a osobitem pristupu personalu.
Doporucuji na mensi osobni oslavy objednat tatarak, lepsi jsme nejedli!
blb [7. červen 2011 | 19:10]
Obsluha super se smyslem pro humor jak mam u jednoho kamarada co chtel palive dokazal...
jidla vyborna, neni co dodat, skoda ze to nemam blize.
Jena [28. leden 2011 | 18:00]
Souhlasim s Tomasem, ze interier neni uplne vypiplany. Vlastne je to podnik bez xichtu, co si
budeme nalhavat. Ovsem obedy skutecne velmi, velmi dobre, obsluha bez chybicky - mila,
rychla, korektni. Jsem-li pres poledne ve meste, nikdy nelituju par kroku navic, ktere do
Sachmatu vazim. jedna z mala hospod, kde na servirky: \"Chutnalo Vam?\" odpovidam rad,
uprimne, nahlas a pridavam i nejaky ten kompliment. Pro kuchare, samozrejme. :)
Tomáš [17. prosinec 2010 | 23:20]
Plusem je kvalitní a hlavně stabilní kuchyně. Hlavní je ale příjemná a rychlá obsluha (prostě
provozovatelé na place mají lepší přístup než personál v hospodě, kde se majitel objeví jednou
za týden). Vytknout by se dala občasná hlučnost muziky. A vizuálně hospoda nepatří zrovna k
nejhezčím. Nicméně 4 hvězdičky si zaslouží a je příjemné se tam vracet, na rozdíl od mnoha
hospod, které se tváří jako \"lepší\".
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