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Měšťanská Beseda

Adresa: Kopeckého sady Kategorie: na jídlo
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-378-037-923 (od 26kč/pivo)

http://www.beseda-plzen.cz

Kavárna a restaurace v secesním stylu s historickou tradicí. Kapacita restaurace cca 80 míst,
kavárna 50. K dispozici jsou i oddělené salonky.
Měšťanská beseda je vhodná svou velkou kapacitou a členitými prostory pro organizaci
různých typů společenských akcí od formálních obědů či večeří, svatebních recepcí, tiskových
a jiných konferencí po velkolepé zábavné večírky a párty.
Otevírací doba: 
Po-Ne 08:00-22:00  
Jsou zde dostupné tyto extras: platební karty. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

albert [11. červenec 2015 | 10:38]

Laxní obsluha, ale pozitivem jsou velké stoly s dostatečným počtem zásuvek. Pro práci vlastně
ideální, díky rychlosti obsluhy výrazně levnější, než kancelář. Kavárnou jak má být bych to ale
nazýval jen s velkou dávkou fantazie :)

jenda158 [20. únor 2015 | 07:30]

Krásné interiéry, kvalitní kulečník (pool i karabol). Ovšem obsluha je zde na katastrofální
úrovni. Chodí kolem Vás na záchod a za nějakých 45min se ani nezeptá, zda si něco dáte.
Takže jsme si raději chodili pro pití na bar, jako v nějakým nonstopáči. :(

a0b9 [28. prosinec 2012 | 21:59]

Naprosto neuvěřitelná obsluha, kterou prostě hosté obtěžují, což hlasitě komentuje...
neuvěřitelné.... škoda - interiéry nádherné, ale úroveň obsluhy (konkrétně mladá dvojice -
slečna a mladý pán) mě znechutila na hodně dlouho...

vendis [29. leden 2011 | 13:25]

pěkné prostory, avšak katastrofální úroveň a kvalita nabídky

Kiss [30. říjen 2009 | 19:09]

Je to škoda, že v tak nádherné historické budově je taková nedůjstojná kulisa nazývaná
kavárnou, nejednou nás tam ošidili, ale když pomineme tohle a obsluhu, tak zákusky i káva
poměrně slušné kvality.
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gary [2. červen 2009 | 00:49]

Rád zajdu na kafe, neb se jedná o vyšší třídu, což ale naštěstí neplatí o cenách. Ideální s
přáteli na krátký pokec při kafi a zákusku.

Eldron [20. září 2007 | 12:04]

Úžasně příjemná kavárna s přátelskou obsluhou. Mohu pouze doporučit. Skvělá káva, měl
jsem tam i mojito a mohu říct, že lepší dělají jen v Buena Vistě.

Petricek [9. březen 2007 | 10:32]

Nebejt tech vrchnich, ktery neumi ani natocit tu jejich epesne predrazenou dvanactku, tak to
neni zas az tak zly, ale abych tam sel jen tak na pivo.. 

wee [13. leden 2007 | 16:06]

Pokud máte domluvené obchodní jednání, tak tohle místo je to pravé, abyste dokázali, že máte
na víc.. Překvapilo mě, že kafe tu není drahé, ale to je asi tak všechno..

steel_martin [15. září 2006 | 15:45]

Je pravda, že Beseda působí trochu usedle.. ale pivo tam mají dobrý a navíc je to hned naproti
škole :)

L@D@ [21. červen 2006 | 22:10]

Kycovite, snobske.. sedel jsem zde na kave a necitil sem se vubec dobre, ale mozna to je
subjektivni dojem.. spise pro starsi generace
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