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http://www.country-military-plzen.cz
A.C.W. Saloon - Plzeň - Jediná westernová a military scéna v Plzni! Dvůr, kterým projdete,
když budute přicházet, je westenouvou imitací a ve stejném duchu je zařízen i samotný podnik.
Dolní část je pak zařízena jako military muzeum. Jistou výhodou je možnost online rezervace
míst v podniku na stránkách klubu. A také zde můžete okusit z velkého výběru ne až tak
obvyklých jídel.
Otevírací doba:
Po- Ne: od 14.00
Jsou zde dostupné tyto extras: kulturní akce - letní zahrada. V podniku se točí Kofola Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj - Kozel Černý .

Komentáře
sisa [17. únor 2013 | 18:43]
Příjemná hospoda, obvykle výborná nebo alespoň snaživá obsluha. Bohužel nemají moc
dobré víno a zrušili Kofolu.
M_k [26. říjen 2011 | 11:13]
Velmi dobré fazole se slaninou, pivo Ok a fajn jsou i časté zpívané. Bohužel, bývá značně
nakouřeno.
Ghostscore [24. červenec 2011 | 16:42]
Chodím do Saloonu pravidelně už skoro 8 let. V Plzni je to pro mě jasná volba. Obrovskou
výhodu vidím v tom, že jsou to vlastně tři hospody v jedné, takže pokud mi zrovna jedna
nevyhovuje, jdu na jiný bar. Personál se tady nijak netočí, takže už všechny znám jménem a to
je pro mě taky výhoda. Jak někdo psal níže - majitel s kvérem u pasu je plzeňský nadšenec do
zbraní a rád s ním kdykoli na toto téma pokecám.
Demanta [5. srpen 2010 | 15:32]
příjemné klidné prostředí, jídlo ujde, pivo dobré a ještě se můžete podívat na mývala :)
gambrinus [27. červenec 2010 | 21:11]
Asi nejlepší posezení nedaleko centra města. Přízemí je zařízeno ve stylu Divokého západu,
dole se pak posunujeme k období modernější historie... Již tradiční útočiště pro završení
každoročních Plzeňských slavností svobody...
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smajlik [4. duben 2010 | 09:36]
Těžko se hledá nějaká výtka k Saloonu se zdařilým dobovým zařízením, když se posadíte ke
krbu na kožešinu, před Vámi hraje živá country, pivo je jak křen a jídla, že se nevejde ani na
talíř. Snad jen ten krb by mohl hřát :-). Ceny vcelku lidové, obsluha ochotná a rychlá! Myslím
si, že každý, kdo se chce odreagovat v tomto duchu, by neměl váhat. Stačí si vybrat kapelu
podle gusta (na jejich stránkách) a pak si jen příjemně užívat.
spachtle [23. červen 2009 | 00:29]
Velmi zajímavý podnik s pohodovou atmosférou a nevšední kuchyní. Prostředí je zařízeno
stylově, možná až trošku kýčovitě.
Blueflanker [21. duben 2009 | 19:49]
Zajimavy podnik, at uz pro Westernove ci military nadsence. Pivo je tocene dobre a jidla
chutna a najite se zde i za docela levny peniz. Jinak urcite doporucuji na navstevu ovsem
chapu, ze nekterym to zde nemusi prilis vyhovovat
Chico [30. říjen 2008 | 21:13]
Saloon mě svým westernem nezaujal, prostředí mi přijde spíše kýčovité a přervané, tady je
vidět, že co majitel našel na půdě narval sem. Obsluha hrající si na vojáčky je pomalá a
nevlídná [asi kvůli tomu sestřihu :-)]. Majitel s kvérem u pasu je pro smích. Ale je to taková
rarita v Plzni, tak proč ne, někdo to má rád. Jídla mají zajímavý názvy, což kontruje minimální
výběr. O jediný důvod proč zajít do Saloonu znova se postaral míval v kleci na zahrádce. :-)
jochy [29. říjen 2008 | 17:17]
Výborná atmosféra a ne zcela typická kuchyně je důvodem proč se sem opravdu rád vracím.
Dole je to opravdu super, i když sme si museli sednout k nacistickému stolu :D
viliam [9. červenec 2007 | 02:19]
s tou kofolou je to fakt nářez.. tak radši pijte pivko.. bývala to dost mizerná diskotéka Time a
jak to s ní dopadlo je jedině ukázka vynikající práce zlatých českých ručiček.. stylová hospoda,
která je svým interiérem bezkonkurenční snad vůbec..:) jídlo je mňam a za pár korun porce jak
pro slona..
Kostěj [28. červen 2007 | 14:09]
Nemám moc co vytknout, snad až na to, že dole bývá občas trochu zima. Výtečně tu vaří, a
bývají to porce že i já odcházím najezenej :-D
gambrmen [12. květen 2007 | 17:31]
Radsi to mam dole, ale uplne nejlepsi je to venku u medvidka... Ceny prijemny, az na tu
Kofolu 7,- za decku je opravdu hodne (to dela 35,- za pulitr), standartni cena jinde byva 4-5,za deci.
Vasek [11. květen 2007 | 14:09]
Nejstylovější hospoda v plzni - výborně vaří pivíčko točí taky dobře :-)
Ayla [8. duben 2007 | 12:26]
Točí Kofolu a hraje tu občas Casiopea a Hrobeso... a poznat Washingtna je přímo
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nutnost...(pro přátele D. C.;)
pavliCZECH [13. březen 2007 | 10:43]
až na militantní jedince je to příjemná hospoda
Laco [4. únor 2007 | 11:03]
Dobrá jídla za vynikající ceny. Pivo ošetřené a pitelné lehce nad průměrem. Prostory jsou
dobře rozvržené a dostatečně prostorné pro setkání o vícero lidech. Jen ta hra na vojáky
někdy leze krkem a občas láká skupiny občanů, kteří evidentně koníček povýšili na smysl
svého života.
Mirok [3. leden 2007 | 23:49]
Pěkný zařízení, jídla skutečně neobvyklá. Dobrý je pozorovat krmení Washingtona-mývala.
nasa [2. leden 2007 | 13:40]
vetsina uz je to napsana, tak jen opet vyzdvihnu velke porce vybornych a netradicnich pokrmu
ad kratke vlasy - mam dojem, ze kdyby tam zasel nejakej nacek, tak by byl hodne rychle
vyprovozen
Reality!!! [22. prosinec 2006 | 22:00]
Saloon patří mezi nejstylovější místa, která může Plzeň nabídnout. Oblíbené místo pro
pravidelné srazy školních i post-školních přátel, příjemná atmosféra navozuje pocit pohody,
lákavá nabídka specialit za bezkonkurenční ceny. Výhradu směruji jedině obsluze, která občas
nepříjemně hlučí a lajdačí, což ovšem díky dobré kuchyni a pivu ani nepostřehnete... dávám
pět palců!
Cheater [19. říjen 2006 | 09:13]
Originální a sympatické, k jídlu doporučuju "Chicken Potatoes" s babiččinou omáčkou. Pozor,
je to trochu pikantní.
Petricek [10. říjen 2006 | 18:23]
Originalni hospoda, s zivym myvalem pred vchodem. Zajimava je dvoupatrova terasa, kam
zajde i obsluha..
Nech [13. květen 2006 | 01:16]
Vážení přátelé... Jsem militarista teoretik a archeolog, takže se pro mne A. C. W. Saloon stal
jasnou volbou:-) Na naše archeo-akce je to super podnik a občas tam zabředne i nějaká ta
zpívaná, to je fakt... Jo a co se týče tzv. "hákošů", tak jsem tam nikdy žádnýho neviděl
(samozřejmě kromě naci-insignií ve vitrínce dole v klubu:-). No a jestli někomu vadí moc krátké
vlasy... tak ať neleze do military clubů. Nazdar! p. s. čtyři hvězdičky dávám proto, že vždycky
vyžeru všechno černý pivo a další sud už nejni...
Zoidberg [17. únor 2006 | 13:33]
Chovani barmanu-kovboju je otresne. Zato dole v military clubu pro fanousky vojenske historie
je to o moc lepsi.
ambiente [13. únor 2006 | 14:09]
Vcelku pohodový klubík, nidky jsem tu s nikým problém neměl. Saloon nahoře působí hřejivým
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a příjemným dojmem, dole v military to taky neni k zahození. Navíc se zde dají pořádat
zpívané, můžete si tu zahrát na kytaru, nebo uspořádat třeba maškarní. Jinak oblíbený to
podnik archeologů a antropologů:-)
Bible [1. prosinec 2005 | 17:12]
Tak vzhledem k tomu, že to je >MILITARY< klub, se není co divit tomu, že tam chodí hákoši.
Abuse [25. listopad 2005 | 15:22]
Fakt pěknej klubík. Akorát má jednu chybu. Nevim jestli se mi to zdá nebo je to tak opravdu,
ale mam pocit že se zde občas vyskutují lidé co maj na hlavě méně vlasů než by bylo zdrávo.
Zase na druhou stranu musim říct, že nikdy jsem nezažil, že by s nimi byl nějaký problém.
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