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Klec

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

Telefon: +420-602-457-28 (do 20-26kč/pivo)

Music Bar Klec je pohodová hospůdka, i když trošku
dražší. Dá se sedět ve dvou patrech, ale už jsem zažil i
bujaré veselí venku před hospodou...:-)) Interiér je velice
pěkně a moderně zařízen.
Jsou zde dostupné tyto extras: . V podniku se točí
Plzeňský Prazdroj  - Krušovice 10° - Krušovice Mušketýr
.

Komentáře

Y [20. březen 2008 | 11:15]

Obsluha je podivna. Krusovice tu chutnaji celkem slusne. Jinak docela skoda neustalyho
smradu huleni... co se da delat.

misaMisova [8. listopad 2007 | 21:33]

Hulite? Tak sem urcite zavitejte, bude se vam tu libit :) nikdy bych sem nesla, staci mi jit
okolo...

Vrky [29. říjen 2007 | 16:53]

Hospoda je pěkně zařízená, ale nevim, proč v Plzeňskej hospodě netočí Plzeňský pivo... Jinak
je to tady fajn, akorát málo místa...

Matci [22. říjen 2007 | 20:50]

Je to tu celkem malé, ale v podstatě hezké...

nathan [25. září 2007 | 19:51]

Mala heska hospudka. ma šikovny vnitřní balkonek. sela hospudka je mala  jako ta klícka:-)
pivko nic moc ani nevím co to je ale pivo to jen připomina.

BuFu [2. září 2007 | 20:37]

docela hezke ale plne malych hlupacku

pavliCZECH [7. prosinec 2006 | 09:52]
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Nedávno jsem tam byl na pizze a kdo by to řek'... výborně udělaná, tenoučká s mohutnými
okraji, ve k¨terých byl snad sýr. Kvalitní jídlo za přijatelnou cenu (90-120 Kč)

Johnny [3. září 2006 | 18:41]

Klec už není co bývala. V dobách, kde se zde točilo pořádné pivo, gauče byly i na balkónku,
obsluha obsluhovala to bylo příjemné místo. Pak se ale jednou stalo, že nám barman oznámil,
že má jenom lahvové pivo, symbolické, ale od té doby to šlo do háje... škoda. Každopádně
musím ale říct, že i dnes to není tak hrozné, jenom Klec bývala kdysi úplně jinde...
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