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Pod Lípou

Adresa: Náves Kategorie: hospoda
Kyšice - Chrástecko III. cenová kategorie

Telefon: +420-776-095-584 (do 20kč/pivo)

Typická hospoda se nachází v Kyšicích na návsi, pár
kilometrů západně od Plzně. Možnost ubytování. V
podniku se vaří.
Otevírací doba:
po-pá 10:00 - 22:00 
so    11:00 - 22:00
ne    13:00 - 22:00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - ubytování -
TV/projekce - cykloturistika. V podniku se točí Gambrinus
10° - Svijanský Máz 11° - Svijanský Kníže 13°.

Komentáře

ihonzisek [5. září 2014 | 19:06]

Do této restaurace, dnes již zahrnující i velmi dobrý pivovar jsem dnes večer zavítal natěšen
na celkem slušné gurmánské zážitky, kterých se mi zde v minulosti několikrát dostalo. První
rozladění ale přišlo poměrně záhy. Bylo to v okamžiku, kdy jsme byli nedonesením jídelního
lístku a několikanásobným upozorněním, \"že mají ještě hotovky\", více méně donuceni vybírat
ze zbytků od oběda (v 17hodin večer)... Tento postup nepovažuji v restauraci za úplně košer,
ale dejme tomu. Moje blbost, že jsem se nebránil. Konečné rozčarování se dostavilo v
okamžiku, kdy mi byl donesen, mnou nakonec vybraný, pivovarský HOVĚZÍ tokáň. Slovo
hovězí zdůrazňuji záměrně. Přesně tak to alespoň bylo napsáno v kartě, i na vývěsce vedle
dveří. To je podle mého názoru kámen úrazu, protože tokáň byl vyroben z poměrně tlustého
vepřového bůčku. Dá se říci, že nic proti tomu-byla to hotovka za 80 korun, ale fakt, že to bylo
napsáno na vývesní tabuli hodně velkým písmem, považuji za regulární klamání zákazníka.
Takže zase na dlouho ne.

Tomáš [4. září 2011 | 12:44]

Do Kyšic jsme zavítali náhodou (špatné odbočení:), o to milejší byl sobotní oběd.  Už jen to, že
hospoda nabízí o víkendu hotovky je v Čechách malý zázrak. Však byla zahrádka poměrně
plná (posezení ve stínu využilo hodně cyklistů i místních).  Překvapením byla i nabídka piv,
která kromě Svijan, Gambrinusu  obsahovala i dobřanskou Modrou Hvězdu!  Jídlo hodnotit
nebudu (nebyl jsem po pátku v ideální kondici), ale šlo o klasické solidní hotovky. Navíc se
zrovna roztápěl gril na odpolední grilovačku...  Dobrý dojem podtrhla nefalšovaně milá
obsluha. Nezbývá než znovu vyzkoušet.
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Jeník [24. listopad 2009 | 19:51]

O víkendu jsem tuto hospůdku navštívil, a mohu říci, že obsluha byla milá a všímavá a jídlo
také vynikající. Jen zrovna neměli svijany 11, ale 13, kterou prej mají krom 11 stále, takže jí
přidávám.

ludfra [15. duben 2009 | 18:53]

Moc pěkná vesnická hospoda, místní osazenstvo i obsluha byla vcelku příjemná a milá...

Vohry [22. leden 2008 | 09:48]

Mírně nadprůměrná vesnická hospůdka.. Ještě nedávno tu měly i dva hrací automaty takže
drží krok s dobou:)
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