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U Karlů

Adresa: Sušická Kategorie: hospoda
Plzeň - Božkov III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-241-265 (do 20kč/pivo)

Restaurace, která se nachází na rozhraní Slovan a
Božkova. Přes týden vaří až 15 druhů hotových jídel za
lidové ceny. Do této restaurace se dopravíte trolejbusem
č. 12. Pravidelně se zde pořádají akce jako hody, které
jsou oznamovány předem na letácích v podniku, nebo se
na ně můžete dotázat telefonicky.
Jednou z nich jsou staročeské vepřové hody v dobových
krojích se stylovou výzdobou a tradičními "domácími"
zabijačkovými pokrmy. Možnost nákupu ve staročeském
stánku. Další pravidelnou akcí je týden mysliveckých
hodů v mysliveckých stejnokrojích a stylovou výzdobou.
Kromě stávajících pokrmů mužete ochutnat i např.:
pokrmy z kančího, jeleního, srnčího, dančího, mufloního
či bažantího masa.  
Otevírací doba:
Po-Pá 9:30 - 14:00
Jsou zde dostupné tyto extras: kulturní akce. V podniku
se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Tomáš [24. leden 2012 | 14:27]

Bál jsem se, že jde o zakouřenou putyku, ale dnes jsem sebral odvahu a zašel na oběd.  Žil
jsem v bludu! U Karlů je kompletně nekuřácký podnik. Je to klasická hotovková hospoda
starého ražení (a to myslím jako kompliment). Od interiéru tedy nečekejte estetickou nirvánu. 
Obsluha je ale extrarychlá a už od pohledu je poznat, že jsou z jedné rodiny:) Přestože
prostorem je restaurace spíše menší, na jídelníček se vešlo asi 15 hotovek a 3 polévky. Po
první návštěvě se mi nechce hodnotit jídlo. Ale zatím spokojenost, takže další oběd bude určitě
následovat.

peter.parker [3. únor 2008 | 09:48]

Supr restaurace, rychlá obsluha, vynikajcí kuchyně. 21. 2. 2008 mají vepřové hody s domácimi
pochoutkami, více info na   http://www.zelenahora.cz/9.htm   Doporučuji.  P.S. pavliCZECH si
tuto restauraci plete s jinou - nemají letní terasu, ani nejsou u tramvajové točny. Jsou u
zastávky trolejbusu č. 12 před železničním mostem do Božkova.
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Vladimír [11. prosinec 2007 | 22:06]

výborná kuchyně (taky zde bývá přes poledne celkem plno). škoda ale, že se sem nedá na
jídlo zajít třeba dýl odpoledne nebo večer. zavíračka chvíli po poledni je opravdu neobvyklá.

pavliCZECH [13. březen 2007 | 10:31]

Pěkná hospůdka z letní teráskou, nevýhoda je poloha v blízkosti silnice a tramvajové točny...
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