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Sportbar Astra

Adresa: Dlouhá Kategorie: sportbar
Plzeň - Lobzy III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-450-408 (do 20kč/pivo)

http://www.sportbarastra.cz

Zcela nově zrekonstruovaná bývalá hospoda Astra. Velice pěkná rekonstrukce, interiér
naprosto výborný, sportbar jak má být, krom moderního prostředí je zde samozřejmě bílá
stěna na promítání a navíc u téměř každého stolu plazmová televize. 
Herna je výborně izolovaná od prostoru pro posezení, dole v objektu vyrostla též malá pivnice ,
příjemné prostředí pto ty, kteří dávají přednost "klasice" před "okázalostí". 
Otevírací doba:	[wifi]
Pivnice:	
po – čt 10:00 – 22:00
pá, so 10:00 – 24:00
ne 	10:00 – 22:00
	
Herna:	non-stop	
Sportbar:	denně 	9:00 - 02:00	
Terasa: denně 12:00 - 22:00 (při dobrém počasí) Jsou zde dostupné tyto extras: šipky - letní
zahrada - internet/Wi-Fi - TV/projekce. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Kiss [13. únor 2011 | 19:06]

Astra je klasika, nenápadný skromný interiér, dobré ceny, dnes spíše herna, takže nic pro
mne, ale pivko zde nezklame.

blackra16bit [2. duben 2008 | 01:55]

Stará Astra byla stará Astra. Možná že je to teď moderní a Luxusně vybavený, ale stratilo to
svoji jedinečnou atmosféru, která zde už nikdy nebude. Jediné pozitivum je teráska.
(subjektivní názor) a dole to vypadá jako v sauně :)

Syny [15. březen 2008 | 18:57]

Po rekonstrukci je to tam pekny, ale dost klidne by u stolu mohlo bejt vice zidli... Jinak co se
tyce obsluhy, tak to me zklamalo... Na pivo sem cekal 10min, protoze na me 2x zapomeli a je
tam celkem neprijemna servirka. Vyjela tam po nas celkem ostre, ze sme stratili ucet, pritom
ho jeji kolega prepsal na jeden spolecnej - ani se neomluvila. Myslim, ze by v takovem podniku
diplomaticnost neuskodila. Takze proto srazim hodnoceni.

Michal [18. listopad 2007 | 00:04]
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Moc pěknej interiér, ty televize všude možně to je bomba, na sportovní přenosy fakt luxusní
posezení. Bohužel pivo stálo za vyližprdel a cena 20 kč za kousek mi příde trochu
nepřiměřená. To sráží moje hodnocení dolů.

Vasek [11. červen 2007 | 11:07]

Parádní posezení venku i vevnitř, moderní zařízení, dobrý pivko, ceny v poho, prostorná
teráska, kousek MHD 30, 13 ideální spoj, po fotbálku sem sednout je k nezaplacení, hospůdka
dole taky v pohodě, nahoře se těšim až už konečně otevřou bar na terase a nemusí se člověk
vláčet pro pivka dovnitř - je to tu dost velký a obluha často nestíhá :-) ale fajnovej podnik

Kačka88 [31. květen 2007 | 15:07]

Tohle je moc hezký a moderní podnik! Je to tam hodně veliké a hlůavně když se sejdou ti
správní lidé, tak je tam neuvěřitelná sranda :-)

ambiente [15. duben 2007 | 13:14]

Je to tam hodně pěkný a moderní - interiér v neofunkcionalistickém stylu. Teráska je taky
pěkná a prostorná, nevýhoda je rušná ulice hned vedle. 

Jaman [5. duben 2007 | 12:29]

Hodně parádní podnik. Z každého místa noblesní výhled na plazmy. V současné době
doporučuji včasnou rezervaci na sport. klání, jináč je to bez šance. Obsluha by mohla být
hbitější, ale dá se to. Co se týče stravy jsou nabízeny toustíky nebo dovážená pizza dobré
qality. Ole
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