www.czechpubs.cz
info@czechpubs.cz

Azyl
Adresa:
Telefon:

Veleslavínova
Plzeň - Centrum
+420-377-235-507

Kategorie: na bar
II. cenová kategorie
(do 20-26kč/pivo)

Azyl je spojení moderního baru s galerií. Celkově působí
tento podnik dost umělecky, a také se zde umělci
scházejí. Bar navozuje inspirativní atmosféru, je proto
vhodný k rozjímání nad sklenkou dobrého vína. Dovoz
jídel z Pizzerie Roma. Jsou zde dostupné tyto extras: . V
podniku se točí Gambrinus 12°.

Komentáře
futur95 [27. prosinec 2011 | 14:33]
Chodíme sem jako rozjezd, či jen tak... prostě do azylu, kde nás nikdo neotravuje ani neruší...
Doporučuji. Příjemná obsluha.
Adleita [4. červenec 2011 | 13:55]
Docela dobrá kavárna v centru města.
Luftvafen [8. červenec 2008 | 14:28]
Dobrý bar...
misaMisova [4. listopad 2007 | 12:41]
Byla jsem tam parkrat kuli kamaradce, ktera to tam ma rada, no ale nic extra to neni, a obsluha
je takova trosku neprijemna.
Chico [5. říjen 2007 | 15:53]
Podnik je to zajímavej, byl sem tam jednou a další návštěvu si neplánuji. Obsluha nic moc.
Milka [24. červenec 2007 | 11:43]
Zajímavý podnik, který jistě ocení umělečtí podivíni. Očima normální ženské - rychlé posezení
u kávy, která mimochodem není špatná.
Startinka [10. únor 2007 | 13:47]
Dá se říct, méně frekventovaný klub, ale o to líp. Super prostředí, pohodlné sedačky a na
pokec s přáteli naprosto dokonalý podnik. Jinak jsou tu většinou hodně zajímavé výstavy, s
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možností koupi obrázků. Obsluha velice slušná.
pavliCZECH [11. říjen 2006 | 16:36]
Azyl je klub s klrásným prostředím na pokec s přáteli u dobrého točeného piva
znudíno [15. červen 2006 | 17:52]
Naprosto souhlasim, že tento podnik navozuje inspirativní atmosféru... jedno z mála míst, kde
stačí jen tak sedět a rozhlížet se po interiéru... výstavy obrazů se mění každou chvíli, takže
nemusíte mít strach, že se vám nějaká umělecká díla okoukají. Mají zde jídelní lístek "Pizzerie
Roma", ze kterého vám na objednávku rádi nechají dovézt nějaký ten pokrm.
Enrique Ondo [31. leden 2006 | 15:22]
Má nejoblíbenější kavárna s velmi zajímavě řešeným interiérem a často se měnícími
výstavami. Nejlepší je ochoz nad barem, kde je klídek a člověk má rozhled po celym poniku.
Hudba bejvá hodně dobrá a přestože je to kavárna poněkud dražší, tak víno (dobrý) za dvacku
hned tak ve městě neseženete. Prostě samý superlativa.
Pony [16. prosinec 2005 | 21:44]
Určitě jeden z mála podniků v Plzni s jedinečnou atmosférou. Záleží jen na tom, zda vám
padne do oka. Hodně se mi líbí možnost posezení nad úrovní baru. Doporučuju především na
pokec s přáteli v menším počtu.
Abuse [9. prosinec 2005 | 03:00]
Zajimavý podnik. Trochu mrtvo. Na můj vkus podivní hosté. Pro někoho asi příjemně podivní.
Pro mě nuda.
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