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U Patizona

Adresa: Masarykova Kategorie: pivnice
Plzeň - Doubravka III. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20kč/pivo)

Bufet a pivnice v OD Centrum na Doubravce. Vaří zde
velice levné hotovky a mimojiné slouží podnik jako
klasická nalejvárna čtvrtý cenový. Jsou zde dostupné tyto
extras: ticket Restaurant - gastroPASS. V podniku se točí
Gambrinus 10° - Kozel Černý .

Komentáře

jeppe [4. leden 2010 | 13:29]

Velice proměnná úroveň závislá na množství personálem zkonzumovaného alkoholu. Občas
se zde najíte slušně a příště to nestojí za nic. Nepříjemný výčepní ale pivo nemá chybu

gary [14. prosinec 2009 | 21:17]

Byl sem zde zatáhnut, dal jsem pouze jedno malé, jídlo ne, neb typy těchto podniků rád
nemám, skutečně 4. cenová, ale i kvalitou odpovídající, jedině v jídelně nenačuchnete kouřem.

jonastas [4. březen 2009 | 17:55]

Když je úplně vůbec nejhůř tak si sem zajdu pro pivo. Ale jedině lahvový. nejsem očkován proti
smrtelnejm chorobám, tak bych to něchtěl riskovat. Když tam člověk vleze tak smrdí ještě další
dva dny! Až mi jednou pořádně na**re ta moje, tak jí slíbím romantickou večeři a pak jí zatáhnu
sem :-)

Špit [28. říjen 2008 | 11:45]

Od mala.. :)

Stinin [12. září 2008 | 20:09]

Já sem se tam dlouho neodvážil vkročit na jídlo, páč se mi zdálo, že to bude děs. Byl sem
příjemně překvapen - tedyy v poledne- funguje velká nekuřácká jídelna a hotovky překvapivě
dobrý

gambrmen [15. březen 2008 | 18:13]

Zajimave je (nevim teda jestli to tak jeste funguje) ze tu maji ruznou cenu piva, podle toho v
jakou hodinu si ho date. Matci: staci ti chodit okolo, a presto davas 4hvezdy z 5ti? :-)
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Y [7. prosinec 2007 | 17:13]

Tradicni zahuleny pajzl/bufet. Pivo celekem nevalne kvality. Kdyz ma clovek hluboko do kapsy
tak je to dobra volba jinak nedoporucuji.

Matci [31. říjen 2007 | 15:17]

Stačí mi jen chodit okolo...

švestík [30. listopad 2006 | 13:47]

Nic moc

Zoidberg [27. listopad 2006 | 11:51]

Pres den je to tu asi normalni, ale k veceru je to obycejnej zahulenej pajzl
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