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Jabloň

Adresa: Krátká Kategorie: na kafe
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-602-466-203 (do 20-26kč/pivo)

http://www.jablon.eu

Kulturní kavárna Jabloň nabízí příjemné místo k posezení s pestrým menu, knihovnou,
internetem širokým kulturním programem. Mimo konání kulturních akcí možno domluvit použití
místní aparatury pro vlastní umělecké výkony.
V podniku se točí Pilsner Urquell za 34 Kč a Cider Kingswood za 35 Kč.
Otvírací doba:
St, Pá 16:00 - 22:00 
+  v den konání akce hodinu před začátkem (Program je na webu jablon.eu)
Jsou zde dostupné tyto extras: kulturní akce - letní zahrada - internet/Wi-Fi. V podniku se točí
Pilsner Urquell 12°.

Komentáře

hattori.hanz [17. červenec 2011 | 18:34]

Jo, když to tam měla na starosti Martina Šimánková, to to byl podnik na úrovni. Teď? Sklenice
oplachované ve stojaté vodě, špína kam dohlédnete, mravenci v kuchyni, toustr, který se
neumývá, a ještě k tomu obsluha, která je příjemná jak týden před výplatou. Pokud chcete
dostat otravu z jaru, je tohle přesně ten podnik, který hledáte. :-)

jochy [10. březen 2010 | 11:19]

V době konání představení příjemná kavárna. V době mezi nimi příjemná hospůdka s dobrým
pivem i obsluhou.

Jena [10. březen 2010 | 10:34]

Slusna kulturni kavarna s castym a nezridka i kvalitnim programem. Jablon je vyborna i kdyz
proste jen tak cekate na autobus a nechcete bloumat mezi sockama na peronu. Muzete tam
zajit odpoledne na kafe a precist si noviny, posedet na zahradce ve vnitrobloku, vecer na
koncert, promitani, cteni... Jablon je oukej.

Kiss [23. červenec 2009 | 20:50]

Zvláštní variace v srdci města, vhodná k posezení spíše pro studenty, kterým nahrávají ceny i
prostředí, ale pro ostatní poměrně zajímavý zážitek.

Blueflanker [2. červen 2009 | 13:05]

Dobry akce, pohodove prostory, mila obsluha. Snad jen vyber by mohl byt malinko vetsi.
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Doporucuji hlidat si probihajici akce, neb nektere jsou skutecne jedinecne. Na prekazku je
snad jen trochu vetsi vzdalenost od centra. rozhodne doporucuji zajit

kikina [11. prosinec 2007 | 13:56]

joo, jablon, tam se vyvede kazdej koncert ci literarni vecer;)malej prostor a originalne
modrozluty steny;)

viliam [9. červenec 2007 | 00:57]

příjemně vyhlížející kavárna s kulturním programem, žel malé účasti na koncertech.. na
perníkovou chaloupku se sešlo asi jenom nás pět a dvě slečny.. takovýto podnik bych spíše
situoval někam blíže centru, ne-li úplně do něj.. 

Vasek [17. květen 2007 | 13:45]

Sic kavárna - ale koncerty v komornějším duchu jsou ideální a pivko taky maj dobrý:-)

Nias [14. duben 2007 | 16:33]

Souhlasím s Aylou...škoda, že je tam tak málo místa. Musíte přjíd dostatečně včas abyste se
probojovali k podiu a mohli si aspon trochu zaparit.

Ayla [8. duben 2007 | 12:59]

Výborní lidé.. milá obsluha... jen je neomluvitelné když po koncertě v jedenáct dojdou půllitry a
ve dvanáct pivo.

Ayla [8. duben 2007 | 12:59]

Výborní lidé.. milá obsluha... jen je neomluvitelné když po koncertě v jedenáct dojdou půllitry a
ve dvanáct pivo.

Michal [12. únor 2007 | 11:52]

Pivo nebylo moc k pití a ani atmosféra na mě nijak nezapůsobila. Nejsem příznivcem těchhle
intelektuálních podniků. Já radši na pivo:-)

Petricek [3. únor 2007 | 20:24]

Nevelká kavárna s možností literarniho ci hudebniho vzelani a jak se i vyse dozvidam, tak  treti
jmenovany napoj zdarma.. hmmm, asi se pujdu projit do mesta..

kubrts [24. listopad 2006 | 00:34]

Žádnej kravál, obsluha příjemná, protažení zavíračky od dvě tři hodiny no problem ... jako hřeb
kulturní akce, kde vždy nějaký magor pobaví ... nemam s tím místem problem

pavliCZECH [7. říjen 2006 | 15:30]

Pokud nemáte rádi intelektuály se saky nonšalantního střihu, bílou šálou a dvojkou bílého,
raději sem necho´dte. Asi by vás kleplo. Pokud tomuto naopak holdujete, neváhejte a vstupte!!!

znudíno [15. červen 2006 | 20:11]

Skvělá kavárna kupříkladu na učení, nebo jen intelektuální masturbaci nad knihou, či novinami
na pohodlné pohovce. Pořádají se tu zajímavá setkání s alternativními umělci, či autorská
čtení. Doporučuji si dát nápoj "Cesta na Sibiř". zahřeje na těle i na duši. K jídlu si můžete dát
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nějaké maličkosti jako je bábovka, utopenec, toustík, nebo hranolky sypané sýrem.
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