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Báječný život ďáblova klína

Adresa: Plachého Kategorie: do klubu
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-377-321-047 (od 26kč/pivo)

http://www.dabluvklin.cz

Otevřeno od ro 1998 , šipky, fotbálek, koktejly, akce, mazce a jiné ryby...

Podnik je cca. 120m od křižovatky Americké ul. a Klatovské tř. v ulici Plachého.
Tedy vše, co staví u POMNÍKU.

Otvírací doba:
Po ......... zavřeno
Út ......... 19:00 - 02:00
St ......... 19:00 - 02:00
Čt ......... 19:00 - 02:00
Pá ......... 19:00 - 04:00
So ......... 19:00 - 03:00
Ne ......... zavřeno Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - kulturní akce. V podniku se
točí Plzeňský Prazdroj  - Hoegaarden White  - Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře

Aja [6. prosinec 2017 | 09:30]

Výborné prostředí, po čase jsme opět s děvčaty zavítali. Fajn barman, dobré koktejly a
příjemná muzika. Doporučuji :)

jirkaslava [3. srpen 2012 | 13:26]

Výborný pivo, dobrá obsluha i muzika. Dobrý místo na strávení příjemného večera... :-)

spachtle [23. červen 2009 | 00:32]

Průměrný klub, obsluha za barem slabá, pivo dobré, na posezení s partou přátel nemusí být
špatné. 3 hvězdy.

Blueflanker [1. červen 2009 | 22:15]

Hezky podnik s dobrou nabidkou alkoholu, interier je super, bohuzel obsluha za barem na me
nepusobila zrovna pratelskym dojmem a ceny jsou dosti vysoke( za kvalitu se plati, ale nechci
platit dosti neprijemnemu barmanovi)Jinak navstivte a udelejte si prehled sami, myslim si ze se
zde da v parte zazit super vecer.
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hh [18. květen 2009 | 14:43]

Strašný kravál, dusno a tma. Moc si nepokecáte. Majitel se ještě chová bezohledně k lidem v
domě.

Kiss [12. květen 2009 | 22:37]

Vcelku útulný bárek s příjemnou obsluhou, ceny jsou vyšší. V klubu to žije, velký výběr nápojů,
příliš hlasitá hudba, interiér nic moc.

gary [11. květen 2009 | 23:51]

Tak tendle podnik sem navštívil v rámci pozvání. A lidí tam je většinou akorát. Ceny vyšší, ale
za kvalitu se musí platit. Ale rád zajdu na pivko a Hoegaarden white či coronu s limetkou a ty
koktejly, prostě super výběr. Barman v pohodě.

Edna [1. duben 2009 | 12:05]

Celkem drahý na to, že musíte často dobu hopkat ve frontě u baru, než se na vás dostane. 
Jinak hlasitá hudba nedovolující normální konverzaci je problémem řady podniků, tady na sebe
musíte taky někdy řvát jako pohaněči slonů. Jinak ale celkem dobrý, znám mraky horších
podniků. Osobní vzkaz pro čajdu: Vím, že tu nepíšem diktát na známky, ale osobně doufám,
že ti jen nefungují nějaký písmenka na klávesnici...

jochy [29. říjen 2008 | 16:31]

Příjemné posezení nejen v páteční večer. Pivo chutné a dobře natočené. Škoda jen že si pro
něj musíte běhat na bar.

LuPa [24. září 2008 | 14:11]

Pro mě nej podnik v Plzni :)

Chico [17. srpen 2008 | 13:35]

Bar na pohodu, už tam neni tolik lidí jako dřív. Bohužel mam i špatnou zkušenost barman mě
natah. Pivo celkem dobrý.

jus [2. březen 2008 | 18:43]

Seriózní výběr všech nápojů, přátelská a veselá atmosféra v prostředí mladých lidí. ceny se
dají, jen snad chuť piva je někdy slabší

čajda [23. prosinec 2007 | 18:58]

jo tak takovi podnik jsem uš dlouho hledal přijemna obsluha vibaveni hezke pivečko dobre!!
dobre tu hraji ze kdiz je človek v nalade tak jsi zaspiva!!!!

ambiente [8. prosinec 2007 | 16:54]

Tento podnik si dlouhodobě udržuje zlatý standard. Po letech jsem opět navštívil a je to stále
ten samý pohodový bar:)

Vrky [30. listopad 2007 | 23:09]

Byl jsem tady jenom jednou a měl jsem z toho takový rozporuplný pocity. Sice velká nabídka
piv, ale moc dobrý nebyly. Obsluha taky zrovna moc příjemná nebyla. Ale vybavení se mi
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líbilo...

Matci [31. říjen 2007 | 21:47]

Prostě pohodička...

stag [14. říjen 2007 | 21:18]

Super nabídka alkoholu, standardní piva, slušná muzika. Zapářka výborná a občas program s
invencí.. Ceny barové, alespon se tu nemotaj socky a děti. Moje gusto - zkus to!!

Vohry [4. červen 2007 | 19:28]

Tenhle klub mi až tak nepřirostl k srdci, osobně mám jiné favority, ale není to tu nejhorší.. Je tu
celkem zajímavý výběr piv

Vasek [17. květen 2007 | 11:56]

Velice rušný klubík, je tu stále narváno, teda přes vejkend, koncerty tu moc nejdou, má to tu
blbou akustiku - jinak dobrej klubík s mega barem.

nasa [30. leden 2007 | 22:00]

Bohuzel musim souhlasit s benym - co si pamatuju, vzdycky tam bylo dost plno. jinak je to
pekny klub, penezenka to take ustala, protoze jsem se zas tak casto na bar neprotlacil :-))

wee [13. leden 2007 | 16:45]

Až na ty ceny celkem fajn podnik. Ale s kamarády na pivo to asi nebude..

kubrts [25. listopad 2006 | 15:14]

Fajn klub, za dobrý posezení jsem ochotný přitlačit na peněženku, protože ta investice se vrátí
v podobě dobrého večera. Pivo dobrý.

Beny [27. září 2006 | 23:25]

Doporučuji lidem, kteří mají rádi nacpané podniky plné kouře a dusna, kde si s kamarády
stejně většinou nepokecáte, protože je přes hudbu (zpravidla reprodukovanou) neuslyšíte.
Chcete-li si zahrát fotbálek, vyčekejte- k ránu se na vás snad dostane.

Pan ze severu [7. srpen 2006 | 01:19]

V klíně je příjemná atmosféra, ovšem ceny dost zabolí... Místy je poměrně tma, nápojový lístky
nejsou moc dobře čitelný (že by záměr? :)) Škoda, že se netočí desítka... Co se týče muziky,
hrajou poměrně širokou škálu, ubral bych ale na hlasitosti...

TONY [31. květen 2006 | 09:14]

V pohodě klub, ale ty ceny. To radši půjdu jinam na lepší a ještě levnější pivko. Ale prostředí
pěkné.

Pablo [24. duben 2006 | 21:04]

Celkem dobrý klubík a pivo je dražší, ale pořád ne tak jako třeba v rádoby snob klubech typu
jazz atd....

Votep [24. duben 2006 | 16:50]
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Před pár lety jsem tam chodil docela často. Klub je to parádní a hodně profláklej a ceny tomu
odpovídají. Takže s poslední dvackou v kapse tam na pivo nechoďte...

L@D@ [11. únor 2006 | 17:59]

Paradni klub, kde posledni dva roky prevazuje cena nad vykonem... ale i tak tam kdykoliv rad
zajdu na pivko, ktere za ty prachy aspon chutna, tak jak ma.

dikobraz [9. únor 2006 | 15:10]

.....kde josou ty časy, kdy tu pivo stálo jako ve Vocasu.

Fiky [14. prosinec 2005 | 17:09]

Celkem pěkný klubík, kde lze pořádat i vetší akce. Velkou nevýhodou jsou na můj poměr
vysoké ceny...

Abuse [25. listopad 2005 | 15:27]

Jo jo, ale na pivo tam nechoďte, je tam "trochu" draho. Spíš asi na víno nebo na něco jinýho.
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