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Blinkal a syn
Adresa:
Telefon:

Chválenická
Plzeň - Slovany
---

Kategorie: na víno
III. cenová kategorie
(do 20kč/pivo)

Je to vinárna, kde se prodávají především točená vína ze
sudů. Dělá se zde také věhlasná houba, která u jejích
uživatelů potvrzuje jméno majitele, které je velice trefné;
Inu nomen omen. Jsou zde dostupné tyto extras: . V
podniku se točí .

Komentáře
papanka [17. únor 2011 | 22:37]
Jo jo to byli časy.. Pro vínko a šup na Homolku.. Koukám že tradice je stále zachována, já jí už
ale přenechám mladším..:)
Kiss [17. únor 2011 | 15:20]
Dodnes nechápu, proč se to nazývá vinárna, spíše by se hodilo bufet, který je snad 10 let
naprosto beze změny, sem se vydat tak ve stavu, když už o sobě navíte a je vám všechno
jedno.
Y [20. březen 2008 | 11:02]
Satanovo doupe :-D Vyhlasene misto plzenske mladeze. Konzumace zdejsiho \"vina\"
navozuje neskutecne stavy. Tohle se opravdu nehodi snad ani do petky na svaraka. Zkratka
koncentrovane zlo.
Vladimír [10. listopad 2007 | 18:21]
vyhlášené místo, odkud se dá odnést víno (nic moc) a kořalka (ta je už lepší) za rozumnou
cenu. od delšího pobytu na tomto místě ovšem odrazuje neustále běžící TV NOVA, smrádek a
nedopité lahváče stojící všude možně (alespoň já mám na tenhle stav štěstí).
ambiente [20. srpen 2007 | 17:04]
jóó BLINKAL, to je pojem!
Vasek [11. květen 2007 | 14:41]
Blinkal a syn - kolik nepovedenýc synků koupilo houbu od blinkala...
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Vohry [14. březen 2007 | 13:19]
Chcete-li ušetřit a ochutnat vzkutku neobvyklou chuť vína za velmi rozumnou cenu tak
doporučuji. Ovšem pozor na případné oslepnutí:)
Fiky [22. listopad 2006 | 15:21]
No párkrát jsem sem zavítal pro tu věhlasnou houbu a pro trochu vína. Pro znalce vín to ale
rozhodně není, ale jestli se chcete levně opít po ne moc kvalitním vínu, tak je ta správná volba.
L@D@ [22. říjen 2006 | 13:31]
Drive jsme cas od casu k blinkalovi zavitali pro nejaky ten proviant, ktery zprijemnil cestu do
hradiste. Posledni dva roky nevim, jak to tam funguje, ale verim ze porad stejne.
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