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Archa

Adresa: Veleslavínova Kategorie: na bar
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-377-329-536 (od 26kč/pivo)

http://archa.magicpoint.cz

Cocktail Music Bar Archa známý též jako Jägermeister Bar se nachází v zadní části
Veleslavínovy ulice. Jedná se o bar spíše vyšší cenové kategorie, ale velice na úrovni a v
příjemném prostředí. Během letních měsíců je zde příjemné posezení na letní zahradě u dobře
vychlazené dvanáctky. K jídlu jsou v nabídce speciality a bifteky připravované na lávovém
grilu.  Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - internet/Wi-Fi. V podniku se točí Plzeňský
Prazdroj .

Komentáře

futur95 [8. srpen 2012 | 13:59]

Dražší pití, ale moc fajn podnik a super barman. Že bych dnes zašel? :)

Beny [13. listopad 2010 | 08:03]

Prostředí celkem v pohodě. Ceny poněkud přehnané - za  dvanáctku chtějí 42 Kč, což je snad
nejdražší v PM...

L@D@ [30. leden 2010 | 18:45]

Stylový music bar v centru Plzně, kvalitní kokteily, obsluha na úrovni a zvolená hudba taktéž
super.

Kiss [11. květen 2009 | 22:24]

Vcelku moderní mladý podnik pro převážně mladší generaci, obsluha rychlá, široký výběr
všemožných nápojů za odpovídající ceny, někdy však přílišný hluk. Pro páteční a sobotní
flámování až do ranních hodin je to zde ideální!

gary [24. duben 2009 | 11:07]

Ideální po návštěvě nějaké restaurace a řádné zakončení večera, nejlépe až do noci. Pokud si
sednete, prostory jsou opravdu malé, v létě se dá sedět venku, tak je to lepší. Tak rozhodně
nebudete litovat, výběr koktejlů a alkoholu dostatečný. Akorát tu asi necháte majland. Ale není
to furt, takže to se bere. Nezapomenu na akci Long Island Tea, po pár drinků této
kategoriemáte opravdu nakoupýno. :-)

Honza.Plzen [29. listopad 2008 | 15:53]

Dle mého názoru nejlepší podnik v Plzni! A ceny myslím normální, není to nic neobvyklého na
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takovýto typ podniku. Mimo jagermeistra za 35,-, to je velký luxus... :-)

pichy [28. srpen 2008 | 22:26]

Do Archy chodím po každý pozvanej:-)). Nevím čím to je, ale rozhodně mi to nevadí. Mam to
tu celkem rád:-))

jochy [26. srpen 2008 | 12:12]

koktejlový bar s trošku nadrpůměrnou cenovou hladinou, zas na druhou stranu barmani jsou
šikovný a namíchají vám přesně podle přání. obsluha různá, nejspíš podle toho jak se vyspí..

Vladimír [18. červen 2008 | 17:34]

po delší době jsem v posledních dnech třikrát zašel do archy. když pominu ceny (na ty jsem tu
zvyklý), nemohu pominout nepříjemnou a pomalou obsluhu, která si navíc jaksi automaticky
nechávala spropitný. navíc se nás pokusili výrazně obrat - a nejsem sám, kdo tuhle zkušenost
v arše v poslední době udělal. také mi přijde, že se proměnilo složení návštěvníků k horšímu.
archa už podle mě není exkluzivní 5* podnik jako alespoň pro mě bývala. příjemný interiér se
zajímavými fotografiemi to nezachrání..

Finchik [16. červen 2008 | 12:02]

super bar, super barmani, super drinky ale taky \"super\" ceny

Finchik [16. červen 2008 | 12:02]

super bar, super barmani, super drinky ale taky \"super\" ceny

Vrky [30. listopad 2007 | 23:18]

Super klub, krásnej bar. Párkrát jsem tady byl, ale ty ceny mi vždycky dostanou. Jsou tam
perfektní sedačky, ve kterejch se skvěle sedí. Můžu jenom doporučit.

Matci [21. říjen 2007 | 20:45]

Snad nejkrásnější bar v Plzni. Byla jsem zde jen jednou a naštěstí zvaná:-P. Té kráse
odpovídají přemrštěné ceny...

Pan Tomas [14. září 2007 | 19:13]

Na úrovni, příjemné, drahé.

scampa [23. srpen 2007 | 20:01]

Tak Archu mohu doporučit třeba pokud máte kočárek. Je to venku s dobrým přístupem. Pěkné
prostředí, ale já osobně se tu necítím...

Stinin [25. červen 2007 | 23:41]

Archa, nebo my tomu říkáme Jäger, je dle mého názoru jedna z nejlepších kaváren ve městě.
Fakt to není hospoda na to jít si tam dát pivko - ceny tomu odpovídají. Pokud však chcete
někam na obchdoní jednání, tak tenhle podnik je svou kvalitou ten pravý. Mají dost stálou
klientelu, obsluha příjemná. Pokud nevíte co s nějakou delší mezerou Archa je opět jedním z
nejlepších míst na to si přečíst noviny, atd., páč v křesílkách se perfektně sedí. Jediným
mínusem jsou skutečně ty vyšší ceny. Edit 25.6.07 - už sem tam dýl nebyl. Jednou mě ale
řádně nas.. obsluha, takže sem tento podnik s díky opustil. Sale to jistí...
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pavliCZECH [7. říjen 2006 | 15:42]

jo, hezký klubík to je, jen trochu drahý, ale proč by si to člověk jednou za čas nedopřál...
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