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Caffe Emily
Adresa:
Telefon:

Zbrojnická
Plzeň - Centrum
+420-377-237-891

Kategorie: na kafe
II. cenová kategorie
(do 20-26kč/pivo)

http://www.hotelrous.cz
Kavárna ve Zbrojnické ulici sto metrů od Námestí Republiky. Široká nabídka horké i ledové
kávy, nealko nápojů či koktejlů. Mimo vnitřní části zaujme kavárna velkou letní terasou na
středověkých hradbách v proluce Zbrojnické a Dřevěné ulice s výhledem do Křižíkových sadů.
K dostání je zde lahvové pivo Rous Světlý, které si majitel nechává vařit na zakázku. Název je
podle majitele podniku.
Otvírací doba
Po-Čt: 08:00 - 22:00
Pá: 08:00 - 23:00
So: 09:00 - 23:00
Ne: 10:00 - 22:00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - ubytování - regionální piva. V podniku se točí
Kofola - Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře
brkan [22. září 2011 | 13:15]
Nejhorší obsluha v Plzni. Jediné asi možná spíš bohužel velké plus je teráska na hradbách.
Mě to prostě hlava nebere. Jediné co by to mohlo vysvětlovat, že tam někdo pere:-( Protože,
pokuď budu chtít, aby mi to trošku fungovalo asi budu muset personálu zaplatit trošku víc, než
studentům dvě stovky, kterým je vše jedno. A hlavně jim nedošlo, že existuje tác na sklo, takže
jsem nevěřil svým očím, když je natřískaná zahrádka a oni chodí se a sbírají sklo do rukou.
Divim se primátorovi, že tam chodí.
janinka.1990 [9. červenec 2010 | 23:33]
Bohužel ani letos se obsluha nezlepšila. Paní majitelka si zjevně neví rady. Na terase
obsluhuje naprosto chaoticky asi šest lidí a přesto nestíhají vůbec nic, zatímco jinde stejný
počet stolů zvládnou dva. Krásné prostředí, ale snad nejpříšernější obsluha v Plzni. Návštěvu
doporučuji jen na vlastní nebezbečí, pokud vás baví vše 2-3x urgovat. Podnik by mohl sloužit
jako skanzen, jak se obsluhovalo před rokem 1989. Jedním slovem hrůza!
Adleita [21. duben 2010 | 16:28]
V této kavárně jsem byla několikrát a vždycky to bylo stejné. Obsluha byla pomalá či nás přímo
ingorovala.. Jsou příjemnější kavárny v cetru Plzně.
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verun92 [21. duben 2010 | 13:39]
Začínám tam pracovat, tak snad se obsluha zlepší :D Budu se snažit tak na ten podnik
nezanevřete, ju? :D
martinkajandulka [7. březen 2010 | 02:28]
Je to škoda, ale je to hrůza... Nádherné hradby nic nezachrání... Pokaždé jsme museli prosit
obsluhu, zda k nám přijde. Několikrát jsme se museli jít nahlásit na bar... Katastrofa...
Blueflanker [1. březen 2010 | 21:11]
Dříve jsem sem rád chodíval, dnes se již tomuto místu vyhýbám. Obsluha strašná, často
působí přepracovaně a vše jí dosti trvá. Sortiment je také dosti otřesný a to co dostanete za
některé ceny je šílenost. Vnitřní interiér celkem potěší i letní zahrádka je prima, nicméně je to
nejspíše to jediné, kvůli čemu tenhle podnik ještě nezavřeli. Když do kavárny, tak rozhodně
jinam!
gary [5. květen 2009 | 23:39]
Perfektní kavárna, jak vevnitř, tak hlavně na velké terase pod hradbami proluky, to se opravdu
tak často nevidí. Nicméně je pravda, že obsluha by se měla rozrůst o pár členů, zvláště v létě
večer a poté by odpadlo někdy nepříjemné čekání. Nicméně výběr na kavárnu super.
Kiss [16. duben 2009 | 20:37]
Podnik celkem ujde, zvláště letní zahrádka na historických hradbách je na úrovni a příjemným
zážitkem
eMiLy.ThE.dRuNk [25. leden 2009 | 01:52]
hmmm tak už se po mě jmenuje i kafárna :D
Markétka19 [30. říjen 2008 | 16:06]
Přišli jsme tam někdy dopoledne, nikde nikdo, pak nás servírka odvedla ven na zahrádku.
Vybrali jsme si nějaký kafe a zákusek a paní nic z toho neměla, tak nám pak \"doporučila\" pár
věcí, co zrovna měli. Už to mě naštvalo, protože na tohle jsem fakt chuť vůbec neměla. Celou
dobu, co jsme tam seděli na nás ta servírka pořád koukala... Takže prostředí super, ale fakt
nemá cenu tam chodit dopoledne... Obsluha hrozná, navíc to ani nebyla Češka...
linlin [8. srpen 2008 | 17:21]
Posezení na hradbách je opravdu krásné. Ale to je tak všechno. Obsluha je naprosto příšerná.
Neuvěřitelně pomalá a hlavně nezkušená. Vylité pití, zapomenuté nebo změněné objednávky,
neustále jim něco padá, za jedno hodinu a půl dlouhé posezení jsme slyšely tříštění skla tak
6x, a to opravdu nepřeháním. Jedna slečna mluví takovým slaďounkým hláskem, jako kdyby
zákazníci byly malé děti. No, ale co by člověk neudělal pro hezký výhled. Na druhou stranu
musím říct, že obsluha uvnitř kavárny je vždycky bez problémů. Podivné.
kikina [11. prosinec 2007 | 13:54]
příjemná, stále zákazníka neobtěžující obsluha, výhodou je též to,že se nachází dost v centru,
prostě ok;)
Matci [29. říjen 2007 | 14:51]

Stránka 2

Posezení na hradbách je luxusní, ale když už koukáte půl hodiny a obsluha furt nikde:-D... Ti
šťastnější se dočkají... zmrzlina, poháry i koktejly výborné... výhled supr... jen tu obsluhu
zrychlit...
gambrmen [23. srpen 2007 | 02:25]
V lete dobre poslouzi jako luxusni tribuna pro koncerty v proluce :-)
deny.gat [22. srpen 2007 | 19:07]
správně to tam mají napsáno: co dělat doma, když se jako doma cítíte v kavárně?... jedna z
nej kaváren v plzni
scampa [17. srpen 2007 | 14:50]
Můžu říct, že z terásky na hradbách je krásný výhled, obsluha příjemná, zkrátka fajn posezení
L@D@ [10. srpen 2007 | 19:43]
Obsluha trosku pomalejsi nicmene kava chutna, ocenuji zvlast, ze zde na kavarnu toci i dobre
pivo. Posezeni venku je paradni, prostorne. Akorat by zde mohla hrat hudba. 10.8.2007 Je zde
stale opravdu pomala obsluha, ktera kazi dojem s pekneho podniku..skoda
ambiente [16. červen 2007 | 11:38]
Posezení na terásce s výhledem na Křižíkovy sady je super. Páteční večer narváno, obsluha
super - na nic se nečekalo dlouho. Nicméně je pravda, že když je čišníků méně (než 5),
obsluha na terase často vázne. Také se mi už stalo, že jsem čekal a čekal, čekal a nakonec
jsem to vzdal a odešel... K dostání je lahvové pivo Rous, vcelku zajímavý počin pana majitele.
Dostali jsme čtyři lahve, na všech etiketa Rous Světlý, ale světlé bylo pouze jedno, ostatní byla
tmavá (tmavší?). Osobně mi to světlé chutnalo víc, kamarád říkal, že je říznutý vinem:) Co mi
přijde nepochopitelné; v pátek večer sází na terásku, začne pršet a uvnitř nemají ani naražený
sud!
Vohry [5. duben 2007 | 13:57]
Myslím, že kavárna celkem v pohodě... Je sice pravda že občas vázne obsluha ale dá se to..
Podle mne nejlepší kavárna která je kousek od náměstí.
Klárka [12. listopad 2006 | 10:15]
Já tam byla dvakrát. Pokaždý tak 20 minut a ani jednou nepřišla obsluha... Takže never more
pavliCZECH [12. říjen 2006 | 16:55]
pěkná kavárnička, blízko centra, pěkné prostředí, hezké servírky. Idyla
jesterka [4. září 2006 | 15:19]
Terasa na hradbách je moc pěkná , bohužel obsluha trochu nestíhá. Nabídka je pestrá , ceny
normální. Všem doporučuji.
Johnny [8. srpen 2006 | 23:22]
Tuhle kaváru jsem objevil docela nedávno, po otevření letní terasy, na které se vážně hezky
sedí. Sice je zastrčená mezi domy (žádná teráska uprostřed chodníku :), ale přesto je z ní
hezký výhled do parku. Když je na ní plno, tak bohužel obsluha začíná trochu zmateně
pobíhat, ale to se možná časem spraví. Hezký podnik s normálními cenami.
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