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Na Libušíně

Adresa: Koterovská Kategorie: hospoda
Plzeň - Slovany III. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20kč/pivo)

Hostinec ze 70. let nedaleko konečné tramvaje č. 2 na
Světovaru. V Podniku se vaří česká kuchyně a čepují zde
dobré pivo. Často se zde konají zpívané. Okolo hostince
je prostorná zahrada, nicméně situovaná v těsné blízkosti
rušné hlavní třídy. 
Otevírací doba: 
Po-Pá 11:00 - 22:00
So-Ne 16:00 - 22:00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - Cheque
Dejeuner. V podniku se točí Gambrinus 10° - Kozel
Medium 11° - Svijanský Máz 11° - Rohozec Skalák 11° -
Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře

kutna [18. únor 2016 | 19:40]

Inspekce na čas tohle zavřela. Ponechávám bez hodnocení.  http://ekonomika. idnes. cz/foto.
aspx?r=test&c=A160218_123044_test_ozr&foto=NIO5cef78_nalibusine_plzen_02. jpg

romm [16. květen 2011 | 10:20]

Nedávno jsem byl se svým psem na procházce a tak jsme skončili na zahrádce Na Libušíně.
Dal jsem si pivo, kafe, Gladiátora (mražená pizza, kterou vám na místě upečou) a po hodině
jsme odcházeli najedení, napití a spokojení. Takže pokud chcete obyčejnou hospodu se
zahrádkou, jděte na Libušín.

valkyrie [12. květen 2011 | 17:29]

Restaurace opět funguje

onkar [2. březen 2010 | 18:45]

Restaurace zrušena.

zdenek72 [9. listopad 2007 | 19:44]

Dobrá hospůdka, dobře vaří a začali točit Svijanský máz.
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Vasek [21. červen 2007 | 13:33]

Je to pohodová hospůdka, venku se dá také v teplém počasí dobře posedět, dobře vařej a
točej..

Saaczech [17. duben 2007 | 14:46]

Je tu dobrá obsluha a skvěle vaří. Nechodim sem často, ale když už sem jednou za čas jdu,
tak se na to fakt těšim. Posezení na zahrádce je i přes ten provoz celkem příjemný.

Nick [28. září 2006 | 00:46]

Přesná kopie vesnické hospody(v dobrém) na okraji Plzně, dobrý pivko, přes léto supr
zahrádka s grilováním čeho chcete, trošku zvláštní , ale supr obshluha.. doporučuju aspoň
vyzkoušet :-)

Stránka 2


