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el Caffé

Adresa: Klatovská třída Kategorie: na kafe
Plzeň - Jižní Předměstí II. cenová kategorie

Telefon: +420-377-433-196 (do 20-26kč/pivo)

http://www.elcaffe.cz

Prostorná kavárna na rohu ulic Klatovská třída a Havířská - několik kroků od zastávky tramvaje
č. 4 Chodské náměstí. V nabídce naleznete velký výběr kávy značky Julius Meinl 100%
arabika, horkých čokolád a různé zákusky. Podávají se též snídaně.
V kavárně je také počítač s připojením na internet.

Snídaně podáváme Po - Pá 7:00 - 10:30. Snídaně zahrnuje sendviče, panini, vejce, palačinky
a od 10:30 do 14:00 nabízíme menu, ve kterém nabízíme polévky, saláty, těstoviny a česká
vína.

Otvírací doba:
Po - Pá: 7:00 - 22:00
So - Ne: 10:00 - 20:00

Jsou zde dostupné tyto extras: internet/Wi-Fi - nekuřácký prostor. V podniku se točí .

Komentáře

janinka.1990 [16. květen 2014 | 07:27]

Další kavárna, která v Plzni spadla na průměr - neurazí, nezaujme. Dobré a cenově příznivé
jsou snídaně. Vůbec přes den, kdy je narváno, to tady frčí, ALE VEČER: V podniku 5 hostů,
dvě servírky se baví na baru se svými amanty a vůbec neobsluhují! Taky není moc dobrou
vizitkou, když mají na svém webu špatně otevírací dobu.

Blueflanker [24. červen 2011 | 18:31]

Jedna z těch opravdu lepších plzeňských kaváren, veliký sortiment, příjemné prostředí i
obsluha. Mohu jen doporučit!

miffi [16. červenec 2009 | 18:07]

výborná obsluha ráda jsem zajdu

gary [6. květen 2009 | 00:04]

Od té doby, co jsem zde byl poprvé, musím říct, že sem chodím čím dál častěji. a není divu,
pokud si sednete, kavárna je velmi oblíbená a proto je někdy dost plno, tak vás překvapí
obrovský výběr káv. Rád zde dávám kávu s likérem Carolans a vůbec káv s alkoholem mnoha
typů tu mají opravdu hodně a jen vyzkoušet. K tomu zákusek či něco k zakusnutí a jste
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spokojeni na maximum.

pajuna [9. leden 2009 | 20:02]

Tak jsem tady byl po dlouhé době a jen jsem koukal. Interiér se změnil o dost k lepšímu,
strohost a neosobnost vystřídala útulnost a příjemná atmosféra. Za to dávám 5hvězd. Zase
jsem se utvrdil, že je to jedna z nejlepších kaváren v Plzni. Nově taky Wi-FI free.

ryba [29. listopad 2008 | 13:17]

Interiér zajímavý, nabídka káv široká, jen ta obsluha je nějaká divná...

Chico [30. říjen 2008 | 20:45]

Do kaváren moc nechodím a kávu spíše nepiji, ale do téhle kavárny chodím rád a piji zde
kávu. Dal sem si Lamborghini.

L@D@ [16. říjen 2008 | 17:04]

Celkem pohodová kavárna s příjemnou obsluhou. Je zde široký výběr kávy, ale i moučníků a
ostatních věcí, které ke kavárně patří.

Jena [6. červen 2008 | 23:19]

Podle me lepsi prumer. Slusna nabidka kafe, Lavazza mi celkem chutna. dobry zakusky, ale
se stovkou tam musite opatrne. interier neni zly, ale podle me takova hra na design. Resume?
Neudelate chybu kdyz zajdete, ale na zadek nepadnete.

lucash [13. květen 2008 | 21:54]

V kavárně jsem zatím ještě nebyl, takže nebudu hodnotit. Jen mě zaráží vysoká nabídka
značek káv. Káva nemůže být určitě tak kvalitní protože pokud vím mletá káva ztrácí svoji
charakteristiku už po krátké chvilce a zrnková káva tak po dvou třech dnech, pokud se k ní
dostává i sebemenší množství vzduchu. Až kavárnu navštívím a ochutnám kávu, přidám i
hodnocení

zavazal [12. březen 2008 | 15:25]

Výborná káva a vždy usměvavá obsluha, vřele doporučuji.

znudíno [1. prosinec 2007 | 20:39]

Nejlepší kavárna v Plzni!!! Alespoň pro mě..... v neděli ráno můžete jít v osm na bezvadný
toustíky a když hezky poprosíte, obsluha vám pustí DVD koncert třeba Madonny... :-))) Miluju
kafe značky Lamborghini a to se - pokud vím - moc v plzni nevyskytuje...

Vladimír [21. listopad 2007 | 17:50]

jedna z nejlepších kaváren v Plzni, skvělý kávičky a zákusky, trochu mi ale vadí ta prosklená
výloha. jinak nemůžu podniku nic vytknout.

Petromila [31. říjen 2007 | 20:32]

Taky už jsme tam byli před nějakou dobou, takže recenze je tak rok zpátky. Moc pěkná
kavárna, velký výběr káviček, čokolád, kapučín i cukrovinek, prostě všeho, co člověk od
kavárny očekává. Pivo jsem neochutnala, na to do kavárny nechodím. Obsluha příjemná,
rychlá, prostředí je vyhovující, jen s dětmi sem nechoďte, neb je tam neskutečně nahuleno Ale
možná jsme teda trefili zrovna nějaký sraz kuřáků.
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Pan Tomas [14. září 2007 | 19:19]

Moc dobrá káva, příjemné prostředí, ovšem zlinkovat se jděte jinam :o)

Mirok [3. květen 2007 | 20:28]

Moc pěkná kavárna, kafáči ocení opravdu velký výběr kávy a sladkostí k ní. Pivaři určitě
Chodovarské kvasnicové, které se pokud vím jinde v Plzni asi netočí (26Kč/0, 5l a opravdu
vynikající). Obsluha příjemná, prostor útulný, ceny ucházející.

Vohry [2. květen 2007 | 13:44]

Skutečně vynikající výběr kávy za poměrně přijatelné ceny, obsluha rychlá a příjemná.

Johnny [21. březen 2007 | 15:20]

Pohodová kavárna s širokou nabídkou kávy a zákusků a s profesionální obsluhou. Opravdu
povedený podnik.

Startinka [11. únor 2007 | 21:06]

Kavárna s příjemným posezením a moc milou obsluhou, jak už napsali, čokoláda připomíná
spíše pudink, ale jinak je zde velký vůběr různých nápojů. PS: Super kuličkový závěs cestou
na záchod. 

papyr [7. únor 2007 | 18:52]

čokoláda? tady to měli naszvat spíše budink, cenově vyšší ale jinak pěkná kavárna! je tu často
plno

gedžitka [18. leden 2007 | 18:53]

Podnik vysoké kvality.. ta jejich čokoláda a to ani nemluvě o úžasném medovníku.. jestli chcete
do ráje... tak jedině sem:)
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