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Hospůdka U Hastrmana

Adresa: Kamenný Přívoz Kategorie: hospoda
Kamenný Přívoz - Jílové u Prahy ao.II. cenová kategorie

Telefon: +420-739-491-434 (do 20-26kč/pivo)

http://www.uhastrmana.cz

Příjemná restaurace s penzionem v obci Kamenný Přívoz v Posázaví, občas je zde i trampská
zpívaná.
Otevírací doba
Po    18.00 - 22.00
Út-Čt 11.00 - 22.00
Pá-So 11.00 - 23.00
Ne    11.00 - 22.00 Jsou zde dostupné tyto extras: kulturní akce - letní zahrada - ubytování -
nekuřácký prostor. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj  - Kozel Medium 11° -
Svijany 10° - Střídající se piva .

Komentáře

Vodák [20. červen 2019 | 19:55]

U Hastrmana - Kamenný Přívoz 283 Jednoznačně NEDOPORUČUJI!!!  Dne 18. 6. 2019 jsme
jako skupina navštívili tuto parodii, na hospodu u vody. Hned po příchodu jsme narazily na
jistého pána s \"kasírtaškou\" za pasem. Pán byl již od pohledu více než pod vlivem.
Bleskurychle přijal objednávku na 3 jídla a pití,  které ihned zkasíroval i s nenabídnutým
tuzérem. O nějaké účtence za služby se ani ze slušnosti nezmínil.  Po 30 minutách čekání a
dvou urgencích se se mnou ten opilý, arogantní a hloupý pán začal dohadovat,  že jsme si nic
neobjednali a stejně na tom bylo i zhruba dalších 10 lidí, kteří v průběhu našeho pobytu zavítali
do tohoto podniku. Přestože na ceduli byla otevírací doba od 11:00 a pán nám \"natočil\" pár
podmíráků a předem nás zkasíroval, osočoval se na nás, co po něm chceme, když má
zavřeno...  Po příjemném dohadování, kdy jsme si prý vše vymysleli nahnal dalšího zjevně
nadmíru opilého kolegu do kuchyně, kde pár jídel připravil, ne však pro nás. Toto dohadování
se opakovalo asi 4-krát, poté děti dostaly hnusné, prefabrikované a tvrdé jahodové knedlíky a
v celku ucházející knedlíky plněné uzeným. Když jsem popáté požadoval své objednané a
zaplacené hovězí na česneku s bramb. knedlíkem, obdržel jsem své jídlo na stůl.  Obratem mi
ho však pán zase sebral a dal jej jiným hostům.   Opět jsem požadoval své jídlo a byl mi
doručen smažený sýr... :( , když jsem se na baru zeptal, zda je jídlo opravdu moje, že už sním
vše,  tak mi byl sýr odebrán a bylo mi přímo na bar doručeno hovězí na česneku s
bramborovým knedlíkem. Musím se přiznat, že jídlo jsem pouze ochutnal a tak odporné jídlo
bylo pod úroveň té nejzaplivanější hospody na konci světa,  v tu chvíli jsem si říkal jaký jsem
debil, že jsem si nevzal ten smažák.  Každopádně v tomto podniku by si ČOI, hygiena, i
bezpečnost práce opravdu přišla na své !!!  Podnik U Hastrmana - Kamenný Přívoz 283
jednoznačně nedoporučuji, pivo pod míru, kofola točená spádem přes tři skleničky, jak v
cirkuse. Nabízená jídla hnusná a prsonál více než nepříjemný, v pracovní době před polednem
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ožralý a musím se přiznat, že jsem se personálu opravdu štítil.  Při našem dalším sjezdu
Sázavy si na tuto hospodu určitě vzpomenu, obloukem se jí vyhnu a vřele nebudu doporučovat
všem, co pojedou okolo.
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