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Sokolovna Nová Hospoda

Adresa: Prostřední Kategorie: hospoda
Plzeň - Nová Hospoda III. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20kč/pivo)

Hospoda v klidné části města při tělocvičně místního TJ
Sokol. Je zde také nějaký ten automat a běhěm letních
měsíců příjemné pozesení na zahradě, kam jsou nápoje
podávány okýnkem. Dostanete se sem nejlépe
trolejbusem č.12.  Jsou zde dostupné tyto extras: letní
zahrada. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský
Prazdroj .

Komentáře

john [30. květen 2012 | 18:28]

dobrý den chtěl bych s ezeptat někdo kdo to tam dobře zná  jestly jse tam dá pořádat akce na
celou noc sraz školní nebo tak ?jestly jde dělat ohen atd..

Venca [25. září 2011 | 20:21]

edit 2011: Vnitřek Sokolovny byl zrekontruován, mohu jen doporučit! :) Příjemná hospoda, kde
si vychutnáte výborné pivo a skvěle se najíte. :)  Jelikož jsem místní, tak na Sokolku nedám
dopustit! :)))  

pavel.speedy [4. červenec 2011 | 14:36]

Nejsme sice místní, jsme mimo Plzeňský, ale na tuhle hospůdku nedám dopustit, na správným
místě a spousta vyžití pro děti a pivíčko i jídlo zatím nezklamalo, obsluha v poho

Vrky [30. říjen 2007 | 19:25]

No, tak tady to je pěkně hnusný...Řekl bych,že je to nejhnusnější hospoda v Plzni,
zaflusaná,špinavá.

Matci [21. říjen 2007 | 20:26]

Jéééžiš, sokolka... Njn, tam jsem se několikrát pěkně společensky unavila, viď Danuš?:-D.
Když je tam akce, tak je prča. Hlavně Anakonda:-D a naše tance... to stojí za to...

s-i-b-i-l-a [18. srpen 2007 | 14:56]

Nu tak jelikož bydlim na Nowé Hospodě a w místní sokolowně tráwím hodně času:-D mám to
tady ráda.. i když to piwo by mohlo být lepší.. obsluha je w příjemná a w poho.. wýběr mají

Stránka 1



weliký.. jak alkoholu, jídel ai drobných pamlsků.. až tedy na mojí tolik milowanou tequilu:-(:-X
ale to newadí mají Zelenou.. a náš Jarmil je prostě jedinečnej,že??!!;-) ráda se sem budu
wracet i za 50 let:-D
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