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U Zeleného Stromu

Adresa: nám. A. Němejce Kategorie: na jídlo
Nepomuk - Nepomucko II. cenová kategorie

Telefon: +420-371-580-371 (do 20-26kč/pivo)

http://www.svejk.cz

Dům U Zeleného stromu je starobylá budova, ležící na náměstí v Nepomuku. Budova byla
postavena L.P. 1909 a od té doby sloužila veřejnosti jako restaurace, kavárna a vždy byla
svědkem významných historických událostí. Tak například po osvobození v roce 1945  hostila
americké vojáky, osvoboditele.
V roce 2002 byla zahájena celková rekonstrukce již velice zchátralého objektu a 3. prosince
L.P. 2002 byla restaurace  U Zeleného stromu jako jeden z restaurantů franchisingového
konceptu Švejk restaurant, opět uvedena v život a slouží široké veřejnosti.
Můžete zde ochutnat speciality mezinárodní, ale i tradiční české kuchyně a stejně tak výborné
plzeňské pivo.
V současné době byla zahájena druhá etapa projektu rekonstrukce domu U Zeleného stromu a
to dostavba a rekonstrukce hotelu U Zeleného Stromu v kategorii ***  s kapacitou 22 pokojů a
rekonstrukce společenského sálu s kapacitou 150 osob.
Otevírací doba: 
Po-Ne 10.00 - 22.00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - platební karty - ubytování - cykloturistika. V
podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj  - Kozel Černý .

Komentáře

gary [27. květen 2009 | 11:43]

Po mnoha mých výletech jsme zakončili většinou zde. A nutno dodat, že prostředí je tu
příjemné. Jídlo perfektní. Ale obsluha na nás jednou zapomněla a někdy vázla. Ale jinak
pěkné.

Beny [16. srpen 2007 | 11:08]

Obsluha tu vázne, hodinu před zavíračkou nás zkásla s tím, že neví jestli si můžeme dát ještě
jedno a že se musí domluvit s kolegou!!! Jinak prostředí fajn. 

gambrmen [16. srpen 2007 | 00:48]

Take me prekvapilo ze zde toci i  Gambrinus a cernyho Kozla, navic za dnes jiz bezne ceny
(alespon v plzni bezne).

Mirok [15. srpen 2007 | 21:32]

Vevnitř pěkné, nato jak se podnik tváří zvenčí i celkem normální ceny - G10 za 19, PU za 28.
Jídlo jsem neměl, ale co jsem tak nakouknul do talířů okolo, tak porce vypadaly lákavě...
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prti [23. leden 2007 | 12:43]

Momentálně asi nejlepší hospoda v Nepomuku.

Chody [22. leden 2007 | 08:12]

Znovuotevření restaurace U Zeleného stromu je samozřejmě dobrým krokem, každá
zachráněná hospoda je dobrá. Dobrá kuchyně, na čepu i na Nepomucku neobvyklý Pilsner
Urquell.
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