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Café Bar Metro

Adresa: Americká Kategorie: na kafe
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-775-740-234 (do 20-26kč/pivo)

Nově oteřená kavárna ve sklepních prostorech se
nachází v  blízkostí hlavního nádraří ČD. Interiér je velice
moderně vybaven stějny jsou vymalovány jasnými
oranžovými odstíny, na stropě jsou rozmístěna bodová
světla a jsou zde plazmové obrazovky. Každé ůterý zde v
podvečer od sedmi hrají oldies 60. až 90. let. Též zde
naleznete široký výběr kávy a míchaných nápojů. Jsou
zde dostupné tyto extras: . V podniku se točí Plzeňský
Prazdroj  - Stella Artois .

Komentáře

viliam [9. červenec 2007 | 00:18]

paráda hlavně přes éto, kdy se dá sedět venku na americký a popíjet kafčo.. oni to
předělávají???

Fikusak [14. únor 2007 | 10:47]

Hmm, tak Metro se právě předělává na nějakou socko-hernu-nonstopáč. Škoda, docela jsem
si začal zvykat, obsluha se taky ustálila na normální úrovni...

jus [8. říjen 2006 | 23:45]

Prostředí velmi moderní a zároveň vkusné. Vzhledem k cenám se ale v tomto podniku nedá
očekávat nával partiček kaličů, ani se nedá využít ke kracení chvíle při čekání na enko :-) Jinak
ale na kafe nebo drink přes den s nějakou slečnou.. to udělá dojem.

strikelucky [2. říjen 2006 | 00:23]

Obsluha nic moc, jinak fajn podnik.

Johnny [2. srpen 2006 | 15:53]

Při první návštěvě, těsně po otevření podniku jsem byl nadšený, když dole pod schody u
vchodu do podniku sundval a věšel lidem bundy a kabáty sám majitel Café Baru. To se jen tak
nevidí. Navíc příjemné moderní prostředí. Dojem mi ovšem trochu zkazila druhá návštěva -
obsluha bez přítomnosti majitele jaksi ubrala na příjemnosti. Nemám rád barmany, kteří po
tom, co jim (po delším čekání) oznámíte svojí objednávku neřeknou ani bůů, otočí se a
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odejdou apod... Obsluha se ale může změnit, prostředí je jinak příjemné. :)
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