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Sokolovna Centrum

Adresa: Ledecká Kategorie: hospoda
Plzeň - Lochotín I. cenová kategorie

Telefon: +420-377-531-650 (od 26kč/pivo)

http://www.janakbros.cz/sokolovna-centrum/

Tato stylová restaurace Vám může nabídnout širokou nabídku kulinářských specialit a nápojů.
V létě Vás čeká venkovní zahrádka. A pokud uvažujete o pořádání kulturních akcí, zdejší
společenský sál je ideálním místem.
Otevírací doba:
Po - Čt: 10.30 - 24.00
Pá: 10.30 - 01.00
So: 11.30 - 01.00
Ne: 11.30 - 23.00
Jsou zde dostupné tyto extras: kulturní akce - letní zahrada - ubytování. V podniku se točí
Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj  - Budějovický Budvar 10° - Kozel Černý  - Radegast Birell
.

Komentáře

M_k [26. říjen 2011 | 11:06]

Velká fluktuace obsluhy, která je často protivná až prudící podnik značně degraduje. Kuchyně
slušná, chodím tam na tataráček, ale to většinou jen v létě na zahradku. Uvnitř hospody bývá
po večerech velmi nakouřeno.

PETAL [3. březen 2011 | 15:23]

Sokolovna.. kdy že jí otevírali? .. tuším jaro 2003? .. no , od té doby jsem býval hezkou řádku
let pravidelným návštěvníkem a musím uznat, že restaurace byla docela na úrovni. Obávám
se, že dnes už tomu tak není.. pro mě ne moc kvalitní pivo/projímadlový efekt/, ne moc kvalitní
kuchyně... dokonce zde dělálali i znalý a šikovní čísníci, servírky.... njn.. kde jsou ty časy.

Vohry [21. únor 2011 | 21:08]

Jídlo i pivo v pohodě, obsluha taktéž. Občas zajímavé akce - např. nedávno staročeská
zabijačka. Prostředí taky přijatelné.

Demanta [5. srpen 2010 | 15:37]

příjemná hospoda, vzevřením trošku připomíná teletník :-) obsluha milá, pivo dobré. Na tak
velkém prostoru by mohl být třeba kulečník. Fajn je i posezení \"ve dvoře\"

gary [21. květen 2009 | 13:48]
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V této restauraci jsem byl, již je to nějaký čas. Tak proto nemohu hodnotit aktuálně. Ale
předtím jsem byl spokojen, tak věřím , že vše zůstalo při starém. A dělají furt stejně dobrá jídla.
Prostředí mne nadchlo svým provedením. Někdy musím zavítat opět.

Kiss [20. květen 2009 | 17:54]

Upřímne mne tato restaurace mile překvapila, nejen svým interiérem, ale především úrovní
podávaných pokrmů za skvělé ceny! Sál je výborný na pořádání večírků či rautů a pronájem je
zde opravdu za pusu!!!

Formanka02 [14. leden 2009 | 21:32]

Prostředí klasické hospůdky, čisté a příjemné. Někdy více zakouřeno. Obsluha převážně
nadprůměrná, jídlo cenově dostupné a kvalitní.

Chico [30. říjen 2008 | 20:57]

Cihlový interiér mě na první pohled zaujal a líbíl se mi, ale bohužel to někdo zkazil odpornými
dřevotřískovými stoly. To je něco šílenýho. Jídlo průměr, bohužel není moc na výběr.
(nedávejte si tatarák) Pivo dobrý.

beton [28. únor 2008 | 00:03]

posezení dobrý, pivo v pořádku, jídlo obyčejně bývá chutné a za rozumnou cenu, akorád jsem
si loni v létě objednal smaženej řízek s bramborovým salátem a nestačil jsem se divit: řízek
papírovej, a salát se zkládal ze tří surovin: brambor, hořčice a hrášek:(málokterej brigádník by
to dokázal takhle sprasit.

misaMisova [4. listopad 2007 | 13:39]

Ono se to tam sice snazi vypadat tak jako v nejaky obycejny hospode, ale neni tomu tak. Maji
tam vyborne jidlo, za ne spatne ceny. A musim dporucit grilovana zebirka, opravdu namina. A
jeste chvalim pivo :)

ČERMI [20. září 2007 | 17:53]

Pivo tam toceny z tanku neni... vim to... jelikoz tam dělam... hihi... tanky se tam teprve budou
dělat:)

Michal [11. prosinec 2006 | 11:29]

Pěkná hospoda s pěknym interiérem, pivko mi chutnalo a kuchyň je taky výborná.

Zunic [4. srpen 2006 | 19:17]

Jedna z mála hospod v okolí která prošla modernizací a vypadá to tam dobře. Dobrý na akce a
i tam docela dobře vaří. Pivo ujde. Myslím že je tam točený z tanku. 
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