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U Beranů

Adresa: Jesenická Kategorie: na jídlo
Plzeň - Bolevec I. cenová kategorie

Telefon: +420-377-534-864 (od 26kč/pivo)

Vinárna spojená s hospůdkou a terasou. Ideální ke
klidnému posezení a popovídání s přáteli. Restaurace se
vyznačuje příjemně útulným a domácím interiérem, který
je vhodný pro uzavřené rodinné akce.

Otevírací doba:
Pondělí - zavřeno
Úterý   - 18-24 hod.
Středa  - 18-01
Čtvrtek - 18-24
Pátek   - 18-01,déle dle hostů
Sobota  - 18-01,déle dle hostů
Neděle  - 18-23 hod. Jsou zde dostupné tyto extras:
kulturní akce - letní zahrada - TV/projekce - cykloturistika.
V podniku se točí Gambrinus 12° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Jeepers Creepers [16. leden 2015 | 08:15]

Pohodový podnik na to zajít večer posedět v klidu na pivko, hlavně v létě, když je i venkovní
posezení. Dobré hamburgery a tatarák. Nově v nabídce točený Gambrinus 11.

egal [5. leden 2014 | 11:31]

souhlas s rendou, navíc pokud chcete po odchodu smrdět jak fritéza, zajděte

renda [14. květen 2012 | 14:34]

Tak zde jsem byla náhodou s Návštěvou z Moravy. Původně jsme chtěli do nedaleké pivnice,
ale měli opět plno. Tak jsem zvolila tento podnik, slyšela jsem že zde maj tatar taky dobrej. A
teď už na tatarák jedině k Feřtům. Tento Děda toho víc poplete než přinese. Je to tam bída z
nouzí.

Tomáš [20. říjen 2011 | 23:40]

Restauraci jsem nenavštívil a ani nenavštívím. Minimálně poslední dvě recenze jsou
nesmyslně nadšené a hlavně od hodnotitelů s jedinou recenzí. A e-mail jednoho z nich se
shoduje se jménem majitele!!!  Pokud je někdo takto nefér, asi bude nesolidní i jeho práce!?
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Mixos30 [20. říjen 2011 | 22:07]

Tak lidičky, lepší tatarák jsem v životě nejdl. Restaurace je v novém kabátě, takže jěště
příjemnější posezení, nový výborný jídelníček a pan vedoucí pořád s úsměvem na tváři. Kdo
tuto restauraci ještě nenavštívil, tak dělá největší chybu, protože takhle dobře se nikde dneska
nenajíte. SUPER, SUPER, SUPER !!!!!!!!

Pinky [9. červenec 2009 | 22:25]

Příjemná rodinná hospůdka, kuchyně výborná, nejlepší TATARÁK v kraji, pivo jako křen a ten
hospodskej je prostě jednička!!!!!

Bond! James bond! [26. duben 2009 | 14:14]

Příjemná rodinná minirestaurace. Pivo šmakuje, obsluha milá a tatarák nemá konkurenci.

Kiss [8. duben 2009 | 22:05]

Tato velice příjemná rodinná restaurace, je v současnosti asi nejlepším podnikem v
nejlidnatější čtvrti Plzně. Místní tatarský biftek opravdu nemá konkurenci široko daleko!!!

gary [7. duben 2009 | 23:47]

Malá, útulná a ideální hospůdka na posezení s přátely a kamarády. Pivo lahodné a tatarák
nemá v Plzni konkurenci - tady jsem se ho naučil jíst. Další jídla rovněž výborné. A alkohol se
zde také najde v dostatečném množství. A v létě k posezení zahrádka venku. Prostě paráda,
mohu jen doporučit.

pavliCZECH [13. listopad 2006 | 16:51]

Pěkná, příjemně laděná hospůdka, v lété potěší zahrádka či co to je...

Zunic [23. leden 2006 | 19:25]

+ výborné víno + výborné pivo + pohodová obsluha - venkovní posezení občas zavání
smradem z koček 

Enrique Ondo [17. prosinec 2005 | 21:06]

Celkem prijemna rodinna hospudka, kde ale narazite na prevazne postarsi generaci a pan
Velkovinarnik je na muj vkus nekdy az prilis zovialni. Taky cena piva je pro nas studentiky
ponekud nevyhovujici, nicmene nebudete odchazet nespokojeni.
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