
www.czechpubs.cz
info@czechpubs.cz

Fénix

Adresa: náměstí Republiky Kategorie: na jídlo
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-221-060 (do 20kč/pivo)

Příjemná restaurace v prvním patře nad bufetem Fenix a
Korunka. Vhodná spíše na jídlo. Z oken je pěkný výhled
na náměstí s katedrálou sv. Bertoloměje.
Otevírací doba:
Po-So 10:00-23:00
Ne Zavřeno
Jsou zde dostupné tyto extras: ticket Restaurant -
gastroPASS - Cheque Dejeuner. V podniku se točí
Gambrinus 10°.

Komentáře

gary [22. duben 2009 | 22:27]

Perfektní poloha v centru, přímo na náměstí, výhled na celé náměstí i s nadhledem na kostel.
Velký výběr jídel k obědu i minutek. Příjemné prostředí, vždy volné místečko, i když hostů mají
dosti. Obsluha příjemná, rychlá a snaživá. Rád navštěvuji.

Kiss [22. duben 2009 | 21:18]

Při posezení na Vás dýchne dobová atmosféra při pohledu na krásné plzeňské náměstí! S
jídlem a pivem je to horší, poměrně malý výběr a bez nápadu, ale snaha se cení.

Vladimír [24. listopad 2007 | 17:07]

Skvělé místo na dobrý a poměrně levný oběd v centru města, dobrý výběr z minutek i hotovek.
není to ale podnik, kam bych si šel večer sednout na pivo.

Vasek [16. květen 2007 | 13:38]

Tuto restauraci hodnotí dosti vysoko, je v centru, má přijatelné ceny, točí dobré pivo a je tu
rychlá a příjemná obsluha :-)a dobře vařej...

Danec [5. listopad 2006 | 12:08]

Jedna z možností, jak se v centru levně a vcelku dobře najíst. Přes obědy bývá dost plno
přesto jsem nezažil že by obsluha byla nepříjemná. Uvítal bych vetší výběr točených piv.

pavliCZECH [11. říjen 2006 | 16:47]
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Výborná poloha, žádná jiná hospoda nemá v Plzni tak krásnýá výhled z oken. Je umístěná v
patře přímo na Nám. Republiky...

Petricek [9. říjen 2006 | 20:26]

Z oken je zajimavy vyhled na strechy tramvaji. Co si pamatuji, tak se sedavalo v pohodlnych
modrych kozenych kreslech.. jj, to je pohoda

Zoidberg [7. červen 2006 | 12:42]

Vyhled je opravdu zajimavy, jako by hospudka nebyla v patre, ale v prizemi rovnou u silnice. 
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