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Šárka

Adresa: Macháčkova Kategorie: pivnice
Plzeň - Skvrňany III. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20kč/pivo)

Tak tohle je klasicá pivnice - mokrý stoly, žlutý záclony,
smrad na WC.. atd.. Výčep, kde se slaví výměna záclon
po deseti letech. Navštěvováno většinou místními
štamgasty.  Jsou zde dostupné tyto extras: . V podniku
se točí Gambrinus 10°.

Komentáře

willik256 [20. červenec 2012 | 11:43]

ta zavírací hodina je pravda dost brzká, ale na těch pár piv v létě to bohatě stačí, mimochodem
ačkoliv bydlim hned vedle už od narození, teprve před pár lety sem přišla na to, proč je Šárka
tak oblíbená, má totiž nejlepší gambáč z tanku v Plzni!!! A je fakt, že než sedět mezi
štamgastama vevnitř, to si radši pudu sednout ven na sokl :D

jarda13 [3. červen 2011 | 09:07]

Zavírací hodina je už o půlnoci. Obsluha je pořád rychlá. A točí tu taky Svijany, Svijanský Máz
11 a Svijanská Kněžna 13 tmavé.

gambrinus [27. červenec 2010 | 19:38]

Výborná pivnice, hospoda podle mého gusta. Když jsem ještě bylel na Skvrňanech, rád jsem
sem chodíval. Obsluha je tu vskutku neuvěřitelně rychlá. Nikde jinde ryhlejší nenajdete. Jen
zamrzí, že je tu přísná zavírací hodina ještě dlouho před půlnocí, kterou musí každý
návštěvník bez rozdílu respektovat... Jinak tu maj asi nejlepší pivo v Plzni!

Wodpad [25. květen 2009 | 18:52]

PArádní hospoda supr obsluha, levný pivo krásný hajzly, sem tam šťastnej, akorát obdivuju
barmany, to je rychlost chlapy, ještě by to chtělo malou tuniku a začít prodávat třeba aspoň
utopence z makra:-) ale to tam navrhnout tak asi uslyšim - TADY SE CHLASTÁ NAŽRAT SES
MĚL DOMA !!!!áááááá jdu na jedno.-----:-)

Jeník [2. srpen 2008 | 12:09]

... pamatuji se, že když se vždy tak po pěti letech perou záclony, je to velká sláva :-D

nasa [2. leden 2007 | 12:42]
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Jak pise Zoidberg - sidlistni nalejvarna, kde piva na stul nosi zbesilym tempem V lete se da
posedet i venku na lavickach (teda spis lide posedavaji v okruhu asi tak padesati metru vsude
mozne :-))

ambiente [10. listopad 2006 | 17:51]

to gambrmen: Pub zde byl vygenreován proto, protože byla Šárka zařazena jako první cenová.
 Jinak je to klasické knajpička z hodně levným pivem.

gambrmen [29. říjen 2006 | 13:58]

jen me pobavilo ze jako "podobny podnik" tu byl k Sarce vygenerovan "The Pub" :-) to je teda
hodne mimo:-)

Bruno [28. říjen 2006 | 15:08]

Totalni pajzl - hodne navstevovany skodovaky (hlavne drive) .. nejdrsnejsi byl stul stamgastu
od bucharu..;-)... Na vejsce jsme tam pravidelne chodili... byl tam vycepak s kterym byla fakt
sranda... az na jednu chybu... tempo urcoval ON..;-).. pokud chtel clovek dojit v poradku
domu.. musel si dobre rozmyslet kdy tam vyrazi;-)

Zunic [4. srpen 2006 | 18:38]

Absolutní gigantickoodporněnechutněstařeckysociálněnechutný pajzl. Jak to tam bylo, tak to
tam bude. To je lepší jít o pár kroků dál do Del Capo. Taky žádnej nářez ale furt lepší než
Šárka. 

Zoidberg [7. červen 2006 | 12:30]

Saryna je typicka sidlistni nalejvarena ( skoro jako Zdenka, Astra ).  Televize jede celej den,
zluto, borci zevlujici venku u oken, spatne toalety a vycepni kmitaj, aby meli co nejvetsi "vytoc".
Pivo kde zbyva 5cm ode dna je dopity a bez ptani dostavate dalsi.   
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