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Boulder Café

Adresa: Americká Kategorie: do klubu
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-331-283 (do 20kč/pivo)

http://www.bouldercafe.cz

Boulder Café je horolezecký bar a klub přímo na hlavní plzeňské tepně - Americké třídě. Od
pondělí do čtvrtka mezi šestou a sedmou hodinou Happy hour - vše za 50%. Součástí podniku
je horolezecká stěna 220m2. Kapacita podinku je až 60 míst v podniku a 30 míst v odděleném
salonku.
Otvírací doba: 
Po - Čt 11:00 - 24:00 
Pá 11:00 - 02:00 
So 16:00 - 02:00 
Ne 16:00 - 22:00
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - TV/projekce. V podniku se točí Kofola  - Gambrinus
10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Blueflanker [22. únor 2009 | 21:08]

edit: V poslední době je hospoda zavřená, nevíte čím to je? :-((  Podle mě fajn studentská
hospoda, výborný sportovní přenosy, přátelská obsluha a dvanáctka za 25 kč, Co více si přát?

jochy [31. srpen 2008 | 23:54]

Pokud si chcete zalézt na umělé stěně může to být dobrá volba, ale pokud jdete jen na pivko
tak raději jinam. Obsluha je pomalá a když se naplní celý lokál, musíte si chodit na bar... Pivko
mě svou chutí taky nepotěšilo.

Johnny [5. duben 2008 | 13:54]

Vyhodit z názvu \'Café\', se zdá být nutností. S kavárnou totiž Boulder nemá nic společného.
Prostředí strohé a neútulné, jediné co nabízí, je poměrně velký prostor. A příjemnou otevíračku
při čekání na jeden z prvních nočních busů.

Vladimír [26. březen 2008 | 18:47]

tenhle podnik mě ničím moc nenadchnul. bývá zde poměrně narváno, pivo nic moc, navíc když
je zde více lidí, čeká se na něj dost dlouho. výhodou je jednoznačně poloha u zastávky
nočních autobusů a poměrně velký prostor.

Aminomaster [7. březen 2008 | 15:46]
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Docela v pohode hospoda, ktera neni nijak zvlast vyjimecna, ale taky to neni zadnej pajzl.
Proste prumerna hospoda pro kazdyho, kdo chce v klidu posedet a pokecat.

thierry [3. březen 2008 | 14:46]

mno tak vyhoda je urcite velikanske prostor, takze nejni problem se tam nekam vmacknout...
bejvavaly tam dva fotbalky, coz taky nejni spatny a na obsluhu si taky nemuzu moc stezovat...
dyz si dojdete k baru, tak necekate, ne...!?;-)

Mirok [31. leden 2008 | 17:51]

Večer jsem tu byl asi jen jednou nebo dvakrát, ale přes den mnohokrát. Obsluha ale totálně
nestíhá a čekací doba na pivo byla vždy hooodně velká. Hlavně díky dobrému umístění vedle
Práce je to tu ideální, když chcete s někým na dvě pivka přes den kdy se tu dá i sednout.
Kamarád když chodil na střední tak zde měl velmi často \"vyučování\".

misaMisova [8. listopad 2007 | 21:21]

No, byla jsem tam jednou v zivote na srazu ze zakladky, a podle me je to obycejna tuctova
putika, kam uz urcite nezajdu.

Vrky [29. říjen 2007 | 16:26]

Dřív jsem sem chodil často, postupem času se tam začali scháze divný lidi a i ta obsluha se
zhoršila...Škoda, bylo to tam fajn...

maxinquaye [26. červenec 2007 | 12:55]

driv to bylo lepsi. s pribyvajicima lidma se atmosfera vytratila

BuFu [8. červenec 2007 | 10:53]

neni to tu spatný snad jen ten fotbálek je na nic ale pivo dobry

Vohry [4. červen 2007 | 19:27]

Opravdu pohodovej podnik akorát obsluha někdy trošku "vázne"..  Má poměrně výhodný
umístění takže občas zajdu jen tak na pivo a spokojenost..

Vasek [17. květen 2007 | 11:53]

Je tu často narváno, ale je to pěknej členitej klubík, kde se dá uspořádat nejedno větší setkání
:-)

djPitriS [3. duben 2007 | 12:59]

Stravil jsem tu vanocni noc s nasi partou a nebylo to zas tak spatny. Pivko chutna, obsluha
velmi sympaticka :. Jedine co mi schazelo byla hudba, ale nemuzou se zavdecit vsem, ze?...

nasa [30. leden 2007 | 22:10]

Klub plny vetsinou zajimavych lidi, takze se clovek celkem snadno zakeca na baru a misto s
jednim pivom odchazi po ctyrech :-))

wee [13. leden 2007 | 15:55]

Večer je tu celkem příjemně, ale přes den se mi to tu zdá takový nepřátelský.. Jinak je tu
fotbálek a obsluha celkem fajn.. V centru města, takže celkem ideální. A hlavně je tu poměrně
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hodně míst k sezení, i když pravda, mohlo by bejt víc..

jus [9. říjen 2006 | 15:43]

Středy velmi příjemné ve společnosti vš studentů, pátky už horší, spíš dorost.. Při vzpomínce
happy hour se mi vybaví dlouhá fronta u baru a ještě delší čekací doba, takže nákup více piv i
panáků najednou to jistil :-)

L@D@ [6. říjen 2006 | 14:09]

Celkem ziva hospoda, kde se malokdy budete nudit. Soustreduji se zde hlavne lezci kteri
doplnuji ionty po treninku :-) Ale nejen ti.

Spidu [29. srpen 2006 | 19:26]

CElkem to jde , klid ale draho! Ale co byste od stely čekali

ambiente [1. červen 2006 | 11:23]

Celkem pohodová hospa na zapaření. Taky jedna z mála, kam chodí mladý lidi a hlavně
spoustu holek;)) Výborný jsou happy-hour - vše za 50%, obvykle bývá narváno a hodně lidí se
tu celkem zlíská. V poslední době se happy-hour bohužel už nevztahují na pivo, si se jim to
nevyplatí:( Jinak zde bývá dost zakouřeno, takže po příchodu z tohoto klubu svršky rovnou
větrat na balkon!

Lajka [5. březen 2006 | 21:17]

Na posezení celkem dobrý, ale za poslední rok tak trochu pokles.

Pablo [14. únor 2006 | 20:01]

Dobrý podnik, zvláště když barmanky dělají striptýz:)))

Enrique Ondo [8. prosinec 2005 | 18:18]

Pohodovej klubík kde potkáte převážně mladý lidi (někdy až moc). Výběr piva je širokej,
obsluha většinou vstřícná a dobrá muzika. Obzvláště na cestě ze stěny potěšil půllitřík...tak
snad zase potěší...

Abuse [27. listopad 2005 | 20:29]

Stěna jim bohužel vybouchla. Tak uvidíme jestli se najdou kačky na novou. Každopádně když
tam zajdete a dáte si nějakej ten drink, tak tim určitě na novou stěnu přispějete. A tak to má
přece být.
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