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Karolína

Adresa: Palackého Kategorie: pivnice
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20kč/pivo)

Klasická čtyřka kousek od centra města. Sklepní
hospoda plná dýmu, automatů a ožralů:-) V nedávné
době prošla přestavbou. Levná teplá kuchyně po celý
den.  
Otevírací doba:
Po-Ne 10:00 22:00
Jsou zde dostupné tyto extras: . V podniku se točí
Gambrinus 10° - Budějovický Budvar 12° - Velvet  -
Budvar Tmavý 12° - Pardál 10°.

Komentáře

Michal [12. leden 2008 | 12:45]

No, tak za ten Platan jednu hvězdičku, jinak je to příšernej pajzl, mimochodem dal sem si
Granát a byl zkyslej:( A beztak ty lidi co tam seděli stejně chlastali jenom ten patok G, takže ať
se radši na ten Platan vybodnou, než mu kazit jméno. Potom sem si dal 12° a ta byla dobrá.
Ale to prostředí fakt hnus, no a muzika tam opravdu řve. Automaty jenom přitahujou ty
pochybný existence. Na WC sem naštěstí nezavítal, je mi jasný co bych tam asi viděl, iluze si
o tom dělat nebudu:(

Chody [19. prosinec 2007 | 07:57]

Tak mi to nedalo a Platan byl moc velké lákadlo. Prostředí je zde opravdu otřesné, pivo dobré.
Dost nahlas tam do televize řve jukebox. Opravdu již nikdy více ...

Beny [10. listopad 2006 | 15:58]

Zatuchlý sklep, kam vyrazí snad jen ti nejotrlejší.

Cheater [19. říjen 2006 | 09:06]

Nic moc, klasická "4", rozhodně nechodit se slečnou :-)

Zunic [4. srpen 2006 | 18:44]

Je to past. Doporučuju to nepřehánět s chlastem, nebo se taky nemusíte vyškrábat z tý díry.
Jinak auomatické čtyřzónové klima od Klimašrotnic. Absolutní hegeš. A bacha na vlhké zdivo.
Mírně špiní. 
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Johnny [2. srpen 2006 | 16:30]

Klima jako v teráriu a družní opilí štamgasti... nic pro mě... 

ambiente [5. červen 2006 | 22:32]

děs a hrůza, to už bych musel být opravdu v nejkrajnější nouzi sem jít. Nicméně dřív se tu točil
Platan a byla to profláklá punkerská hospoda:)
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