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Bzenecká Vinárna

Adresa: Lipová Kategorie: na víno
Plzeň - Roudná II. cenová kategorie

Telefon: +420-724-330-480 (do 20-26kč/pivo)

http://www.bzeneckavinarna.cz

Vnitřní prostory nabízejí kapacitu 30 míst, jsou vybaveny stylovým rustikálním nábytkem,
evokujícím ve spojení s tlumeným osvětlením příjemnou uklidňující atmosféru. Pocit soukromí
umocňují přenosné dřevěné paravány, oddělující jednotlivé stoly. V nabídce je velký výběr
jakostních, přívlastkových a archviních červených i bílých vín. Možno je také nechat si natočit
rozlévaná vína přes ulici. 
Pro příjemné posezení za teplých večerů je velmi často využívána letní terasa s grilem. Terasa
je situována do dvora nově opraveného historického domu a je tak skryta před pouličním
ruchem.
Otevírací doba: 
Po- Pá: 11.00 - 22.00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada. V podniku se točí Gambrinus 12° - Plzeňský
Prazdroj .

Komentáře

toshman [27. březen 2015 | 07:41]

Celkově tu vaří chutně, nicméně dobrý dojem naprosto kazí následující: 1) Malé sklepní
osvětlení, kdy si téměř nevidíte do jídla. 2) Přes oběd, pokud přijde více než 6 lidí, tak obsluha
již značně nestíhá a čekáte na polévku třeba 15 min. 3) Několikrát zcela studené jídlo a místo
omluvy či slevy jen podivení se obsluhy :-) !!! 4) Podávaná bzenecká vína jsou velmi slabé
kvality a v podstatě, co se týče vín, to zde nepůsobí jako vinárna. Takže po zkušenostech a
cca 10ti návštěvách, sem v budoucnu zavítám již vyjímečně.

jochy [28. únor 2011 | 21:54]

V této vinárně jsem již strávil několik příjemných večerů a nutno říci, že ani rána poté jsem
místní víno neproklínal. Takže mohu jen doporučit

Kiss [29. říjen 2009 | 16:34]

Zde jsem byl naposledy koncem září a zcela vyčerpán po tenise na protějším tj prazdroj jsem
si objednal velmi chutnou krmi za výbornou cenu, spláchl to perfektně vychlazenou plzničkou a
naprosto spokojen jsem zanechal obsluze velké spropitné.

Kostěj [21. září 2009 | 12:30]
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Johnny [3. červenec 2007 | 19:56]

Příjemná obsluha, dobré jídlo a vynikající víno. Aktualizace: Něco se stalo, snad výměna
majitele? Ale už to není, co to bývalo... :(
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