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U Feřtů

Adresa: Gerská Kategorie: hospoda
Plzeň - Bolevec II. cenová kategorie

Telefon: +420-377-536-655 (do 20-26kč/pivo)

http://www.pivniceufertu.cz

Pivnice U Feřtů je klasický mix restaurace a hospůdky. Vyhlášený je vynikající tatarák, který si
zde můžete dokonce telefonicky objednat až domů. Nechybí ani poměrně velká zahrádka a
možnost pořádání soukromých párty, svateb, promocí a podobně. Jsou zde dostupné tyto
extras: letní zahrada - gastroPASS - cykloturistika - rozvoz jídel. V podniku se točí Gambrinus
12° - Plzeňský Prazdroj  - Radegast Birell .

Komentáře

ondras.7 [1. březen 2016 | 12:48]

poslední návstěva cca 14dní zpátky: standartně výborný tatarák, dobré pivo, rychlá obsluha. 
Škoda jen že to není nekuřácké, ale na to, že jsme tam byli v pátek když bylo plno, tak to
nebylo tak hrozný. Celkově: naprostá spokojenost

walken [7. září 2013 | 21:26]

Dnes jsme zasli a pivko a neco na zub. Cekal nas zajimavy zazitek. Objednali jsme si
nakladany hermelin a dostali jsme rozriznuty cerstvy hermelin polity olejem a posypany
grilovacim korenim. Aby byl chutovy zazitek kompletni vrchni prinesl i teply chleba
rozzmrazeny v mikrovlnce:) Pivo tradicne dobre, bohuzel nemeli cerne.

Mody [30. srpen 2011 | 12:57]

je fakt, že majitel je hodně nepříjemný... tatarák je sice dobrej, ale 200m od nich je malý
podnik, kde dělají pravý škrábaný a ten je daleko lepší.

Markétka19 [28. srpen 2011 | 11:28]

Nedávno jsme zde měli sraz ze školy. Tři jsme tam byli už dřív, seděli jsme u stolu přímo proti
výčepu, ale i přesto trvalo obsluze skoro 20 minut, než nám přinesla pití. Pan majitel byl velice
nepříjemný, když jsme odcházeli, tak si ještě nápadně nahlas stěžoval, že jsme utratili málo
peněz, nevím, jaké má standardy, ale rozhodně jsme neseděli o jednom pivu 3 hodiny! Tatarák
mají sice výborný, ale příště raději půjdu někam, kde je příjemná obsluha, dívat se celý večer,
jak se na nás pan Feřt tváří fakt už nechci.

Tomáš [9. srpen 2011 | 19:52]

Na jaře jsem pořádal Tatar tour (http://golftom. posterous. com/prvni-historicka-tatar-tour) 
nemohli jsme nezařadit tuto hospodu. Ještě jsem zde nebyl, tak jsem se na tataráček těšil.   O
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to větší bylo zklamání. Čtyřcentimetrový nerozemletý kus a mázdry nemají v jídle co dělat.
Vrchní se situaci snažil vysvětlit špatným mlýnkem.   Celkově hospoda nepřesvědčila, rychlost
číšnic průměrná, na zahrádce si připadáte pod sítěmi jak v MASHi.

barbucha.strasidlo [1. červenec 2011 | 16:37]

Tatarák tu mají snad nejlepší v Plzni (mnohokrát porovnáno a vyzkoušeno). Co mě ale vždy
odrazuje od dalších návštěv je extrémně zakouřené prostředí.

06johnny [17. prosinec 2010 | 03:49]

Vkusna pivnice s dobrym pivem a kucharem! Tatarak povinnost, utulne boxy v zadni casti a v
lete zahradka kde je v extremnich parnech prijemny chladek. Doporucuji na tatarak a poctivou
kuchyn. Obsluha vetsinou sympaticka, jen obcas nestiha.

aranek [8. listopad 2010 | 20:53]

Tatarák tu mají výtečný, byť sem obvykle chodíme na kovbojské fazole a pivo. Vcelku
průměrný podnik, obsluha smutná, veselá zahrádka v létě, rezervace netřeba a možné je i
ignorovat stále přítomnou rezervační cedulku na zadních dvou (nejklidnějších) stolech.

Kiss [22. duben 2009 | 11:35]

Solidní velice kuřácký hostinec s poměrně slušným a poctivým jídlem. Tatarák už zde není co
býval, ale vcelku dobrá hospoda na úrovni.

gary [16. duben 2009 | 14:13]

Docela velká hospoda, ale krmi vám rovněž připraví. Obsluha někdy bez nálady, ale jídla tu
mají dobrá, zahrádka v létě potěší.

jochy [26. srpen 2008 | 11:08]

pardálem v těchto končinách mě velice příjemně překvapili, škoda že když jsem tam byl
naposledy pardál neměli :( Tatarák doporučuji, i když si na něj určitě počkáte, protože k večeru
tam na něj chodí půl lochotína. hlídejte si míru na pivu, mám špatné zkušenosti, a při placení si
dávejte pozor... mohlo by se vám objevit několik dalších položek, které nikdo neměl.

gambrmen [16. březen 2008 | 00:25]

fajn, ale dražší než obdobné podniky a to třeba i v centru města(ty ceny co uvádějí na
stránkách mi nepřijdou aktuální a platné)! V lete zahradka v oblezeni cyklistu vracejicich se z
koupacky v nekterem z rybniku Bolevecke soustavy).

Pájator [27. říjen 2007 | 18:54]

Obsluha mírně nestíhala. Jídlo slušné, i když většina lidí sem chodí jen na tatarák. Pivo dobré.
Ceny trochu vyšší, vzhledem k tomu, že se jedná o hospůdku na periférii. Co vysloveně
překvapilo a vylepšilo dojem z obsluhy - na rozloučenou jsme dostali od majitele domácí
klobásu na cestu zdarma.

m@estro [24. září 2007 | 19:31]

Na tatarák jedině sem! Je pravda že starej Feřt je trochu morous, ale dá se to přežít :) A z
hospody rovnou na tramvaj.

Stinin [25. červen 2007 | 23:52]
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Cestu k Feřtům vážím jen a jen pro tatarák, páč jinač je to na mě daleko.... Jinak je to malinký,
ale většinou se člověk vmáčkne. Já mám s obsluhou dobrý zkušenosti... A šel jsem tam na
doporučení kámoše, co tam jako student chodil pravidelně 4 roky....

Longer [6. únor 2007 | 20:18]

Tatarak chvalim, ale topinka za 10Kč navic se mi zda dost. A pokud v tom to podniku jste
porve nebo nejste stali , zkontrolujte si kolik platite. Fertovi nestaci dyzko od Vas, radci si ho
vybere sam

swed [22. prosinec 2006 | 13:15]

Je to tam super (pivko, jídlo, obsluha) a hlavně v létě zahrádka.. Jen je ze zahrádky trošku
daleko na záchod. Tatarák doporučuji všemi deseti!

Zunic [4. srpen 2006 | 18:56]

Dobrá dvanda. A co se proslíchá nejlepší tatarák. Každej kdo tam chodí na jídlo si to tam
chválí. A je tam furt obsazeno, tak doporučuji rezervaci. 
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