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Cafe bar Al Capone

Adresa: Prokopova Kategorie: na bar
Plzeň - Plzeň I. cenová kategorie

Telefon: - - - (od 26kč/pivo)

Cafe bar Al Capone je ve stylu Amerických 30.let kdy
vládla mafie a byla prohibice. 
Osud dal baru do vínku že je jediný bar v ČR, který
opravdu otevřel v den prohibice.

Přiďte na:
- italskou kávu Bristot
- čaje s Ceylonu 
- domácí koláč
- dobrou Whisky/ey či doutník 
- Párty o víkendech 

Ideální podmínky pro:
- rodinné oslavy
- narozeninové párty
- firemní večírky

Možnost objednání Cateringu. Jsou zde dostupné tyto
extras: letní zahrada - internet/Wi-Fi - TV/projekce. V
podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

AndyvonPilsen [25. srpen 2016 | 09:15]

S kamarádkami jsme byly v tomto baru 19. 8. 2016. Obsluha i pití docela šlo, ale žádný zázrak.
Ale byly jsme naštvaný z jiného důvodu. Kamarádka objednala sekt na přípitek. Číšník měl
nehodu s tácem a všechny skleničky mu spadly z tácu i se sektem na zem. Sekt nám tedy
musel vlastní vinou přinést znovu. Podával nám ho ve whiskových skleničkách a protože
neměl další vychlazený, dal nám do toho nevychlazeného sektu led! Samozřejmě jsme zaplatili
plnou cenu. Při placení na baru jsme se nestačily divit, co nám tam všechno bylo naúčtováno.
Chtěly po nás zaplatit o cca 7 vín více než jsme vypily, o cca 4 džbány vody více a jedny
brambůrky. Když jsme se ohradily, že v 8 lidech jsme 10 džbánů vody opravdu nevypily a ty
vína taky ne, reklamace nebyla uznána. Nechtěli jsme se hádat a kazit si večer a tak jsme
zaplatily a odešli. Byly jsme okradeni u pravého mafiána Al Capone! Asi si číšník potřeboval
vynahradit ten rozlitý sekt... Kdyby měli registrační pokladnu, tak by si toto dovolit nemohl. Už
nikdy Al capone!
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