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U Pietasu

Adresa: Masarykova Kategorie: pivnice
Plzeň - Doubravka III. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20kč/pivo)

Klasická plzeňská pivnice na rohu Masarykovy a
Rokycanské třídy s bohatou nabídkou točeného piva - U
Pietasu. Interiéry jsou obloženy dřevěnými palubkami a
celkově působí velice útulně. V zadní části je automat na
šipky.

Otevírací doba:
Po - Čt 14:00 - 23:00
Pá - So 16:00 - 24:00
Ne      16:00 - 23:00
Jsou zde dostupné tyto extras: šipky - letní zahrada -
TV/projekce - regionální piva. V podniku se točí
Gambrinus 10° - Kozel Černý  - Svijanský Máz 11° -
Svijanský Kvasničák 12,5° - Koutské 10° - Koutské 12° -
Holba Premium 12° - Rohozec Skalák Řezané 11°.

Komentáře

Michal [17. květen 2008 | 17:48]

Já to tu mam rád. Pivo mi tu chutná, pan domácí je taky v pohodě a celkově příjemný a útulný
prostředí, v létě možnost posezení na zahrádce, ruch z ulice ani tolik nevadí, co víc si přát,
zvlášť když to sem má člověk z domova 5 minut pohodový chůze:-) Gambrinus tady už skoro
nikdo nepije, štamgasti vůbec, jenom náhodný kolemjdoucí a to zřídkakdy, což je taky dobře,
Prazdroj sem za poslední měsíc neviděl pít nikoho.  No, další výborný pivo na čepu, už nevim
co dřív, ještě vytlačit Gambrinus nějakou další dobrou desítkou a bude stav věcí naprosto
ideální.

Stazius [28. únor 2008 | 23:07]

Hospoda v poho, je to kousek, hlavně točí i jiný piva než Plzeň, v létě na zahrádce(bez
obsluhy), vevnitř by to chtělo víc místa a vyřešit v zadní místnosti odvětrávání. Tři hvězdy jsou
hlavně za pivko.

Pepa 2 [19. prosinec 2007 | 18:17]

Tento podnik mi přímo fascinuje když jse m si dovoli nesouhlasit s matematikou obsluhujícího
personálu bylo mi sděleno abych tento podnik nenavštěvoval 19. 12. 2007 asi v 16 hodin
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gambrmen [1. prosinec 2007 | 00:18]

Tento podnik me zacal zajimat az kdyz zacali tocit Koutske, do te doby by me nenapadlo sem
vkrocit. zahradka docela ujde, vevnitr je to maly, coz by nevadilo kdyby tam nebylo tolik
zakoureno a vecer plno.
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