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Pinocchio

Adresa: Prokopova Kategorie: na bar
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-377-220-307 (do 20-26kč/pivo)

http://www.pinocchiobar.cz/

Pinocchio Bar byl otevřen 5.5.2008 v prostorách bývalé "palačinkárny", v Prokopově ulici čislo
32.
Již od samého začátku tedy od myšlenky vybudovat bar, bylo naším záměrem nabídnout
Plzeňanům a dalším návštěvníkům široký sortiment v oblasti míchaných nápojů a barových
produktů.
Image baru a s tím spojené ladění interiéru jsme spojili s kubánským rumem Matusalem, jež je
základem mnohých koktejlů. Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - gastroPASS. V
podniku se točí Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Kiss [29. říjen 2009 | 16:42]

Poměrně zdařilý bárek, kde mají široký výběr míchaných nápojů a drinků rúzných žánrů. Jídlo
jsem zde zatím neochutnal, ale dobrá volba pro zahájení dlouhého večera.

vakule [7. únor 2009 | 23:59]

Je to tam pecka:) Pokud se člověk chce dobře pobavit a popít, jedině doporučuju ;) Od té
doby, co je to bar a ne palačinkárna, se to změnilo jedině k lepšímu. Jak obsluha, tak pití :)

piskot [5. únor 2009 | 19:06]

Byla jsem na kávě v Pinocchiu a byla výborná! Výborná byla nejen káva, ale také obsluha a
prostředí! Všem vřele doporučuji návštěvu tohoto podniku!

Matci [25. říjen 2007 | 22:55]

Byla jsem zde jen jednou a k další návštěvě mi to odradilo... Obsluha nepřijemná od našeho
příchodu a po přinesení skleničky, na které byl pořádně neumytý otisk rtěnky, mi tam zřejmě
už neuvidí...

L@D@ [10. květen 2007 | 10:55]

Byl jsem zde na pizze, nebyla špatná, ale žádnej zázrak to taky nebyl.. jinak posezení celkem
ušlo..často tu bývá dosti plno.

gkoci [7. únor 2007 | 18:25]

V krásném prostředí s mladou, milou a půvabnou obsluhou, tady ochutnáte vynikajcí palačinky
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a koktejly!!! 

mameda [13. říjen 2006 | 15:36]

Jestli chcete příjemnou změnu v jídelníčku a něco neobvyklého, tak můžu vřele doporučit tento
podnik. Obsluha a ceny jsou celkem OK, navíc v sobotu jsem dostal k účtu nad 250,-Kč lahev
vína zdarma.

Johnny [31. srpen 2006 | 22:30]

Na palačinky jsem sem s přítelkyní zašel velmi rád. Bohužel nedávno došlo k výměně
personálu a změně porcí směrem k horšímu(nový provozovatel?). Takže musím dát jen 3*.
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