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Dominik

Adresa: Dominikánská Kategorie: na bar
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-323-226 (do 20kč/pivo)

Dominik Café, známý také jako Domino, prošel v
poslední době několikerými přestavbami. Podnik má více
než 30-letou tradici, zejména oblíbená je velká zahrada
otevřená v letních měsících.
Hudební kavárna Dominik je určena především
studentům a mladé generaci. Tomu jsou přizpůsobeny
nejen ceny, ale hlavně zábava - prostě fotbálek, šipky a
taky kulečník, aj.). V kavárně se dá nejen snídat, nebo
obědvat, ale i koupit jídlo s sebou. 
Otevírací doba:
Po - Čt 09.00 - 23.00
Pá 09.00 - 01.00
So 15.00 - 24.00
Ne 15.00 - 22.00
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - letní
zahrada. V podniku se točí Krušovice 12° - Krušovice 10°
- Heineken .

Komentáře

spachtle [23. červen 2009 | 00:41]

Dříve dosti navštěvovaný klub, asi první, kde jsem byl :-) V současnosti ve všech ohledech
slabý. Jedna hvězda tak akorát...

Kiss [25. květen 2009 | 23:02]

Oblíbený podnik převážně u studentů, ceny dobré, stejně tak obsluha, interiér normální, ale
zahrádka nikdy nezklame. Pro lehčí posezení s přáteli, ideální volba a navíc blízko centra.

ambiente [7. prosinec 2008 | 14:49]

Tak tenhle podnik opravdu hodně, hodně moc upadl. DJ, nebo co to bylo pustil bezprostředně
po našem příchodu hudbu tak nahlas, že jsem se vůbec neslyšeli, což přispělo k našemu
spěšnému odchodu. Poté co pustil hudbu na plný pecky, usnul na baru (bylo asi 21:00). Za
barem tři barmanky, hleděli si spíše sama sebe, než hostů. Osazenstvo taky dost podivné,
věkový průměr tak tak 18 let. Takže Dominik už opravdu ne - ke starému dobrému Dominu to
má opravdu dost daleko. edit březen 2006: Souhlasím, dříve to byl velice rušný a hojně
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navštěvovaný podnik, v poslední době však jeho oblíbenost, zdá se, upadá. Přitom je zde stále
velice příjemné prostředí. Na zahradě v létě je nicméně obvykle plno pořád. Můžete zde opéct
buřty u ohně, posedět u vychlazeného pivka, zahrát si fotbálek a v pokročilé hodině se v
opojené náladě vydat teplou letní nocí k domovu. 

taranee [14. listopad 2008 | 17:08]

Hrozně hlasitá hudba, jesti si chcete jít sednout a aspon trochu se slyšet tak sem určitě neee!

Shotice [4. říjen 2008 | 14:19]

KValita klubu od roku 90 silně poklesla takže obloukem se vyhébám též. Není tam nic
lákavého

pichy [28. srpen 2008 | 22:30]

Tak v tomhle klubu začínala máma, začínal sem tam i já, ale bohužel časy se mění a je to
jeden z podniků, kterým se vyhejbám. Staropramen neni pivo (zvlášť v dominu), hudba hrozná
a neustále je tam narváno!:-((

Blueflanker [12. červen 2008 | 14:47]

Dříve hodně navštěvovaná podnik ( cca 5 let zpátky) postup času šílenost. Hnusný pivo,
obsluha nulová, snaží se to rádoby hrát na mladou generaci a přitom je neuvěřitelná díra. Za
zastavení snad stojí zahrádka, ale tam jsou šílený záchody a dost často se vykytující individua.
Radši běžte jinam

thierry [20. únor 2008 | 20:33]

mno Staropramen ani nejni pivo, takze tahle sracka je fakt to nejhorsiho, co sem kdy pil... proto
si tu musite davat malou Plzen a to se docela prodrazi... muzika tu taky nejni zrovna muj styl
(disco), obsluha K. A. T. A. S. T. R. O. F. A. L. N. I. a vsecko je to takovy pofiderni... rozhodne
jeden z nej... horsich podniku :/

Y [7. prosinec 2007 | 14:40]

Staropramen fakt sracka ani natocit to neumi... jinak neustaly smrad huleni, sami rovnoksilt
deti. Obsluha sou snad prevleceny slow-mo ukrajiny nebo fakt nevim. O kvalite venkovniho
posezu se ani nezminuju... sileny stoly + lavice. Jako vrchol se mi jevi jejich ceny...

Chico [23. listopad 2007 | 19:25]

Přes zimu funguje vnitřní bar a v létě zahrádka. Pivo jenom Staropramen, jsme snad v Plzni!
Bar jenom pro namachrovaný hopery a mejdlíčkovaný rádoby modýlky. Vydržel sem tam dvě
piva, pak sem utíkal co mi nohy stačily.

misaMisova [8. listopad 2007 | 21:27]

Tam jsem obcas chodivala, jeste kdyz jsem chodila na skolu. No, nevim. Prumer, nic moc. A
mam pocit ze obsluha nebyla nejlepsi.

Vrky [29. říjen 2007 | 16:45]

Nic moc... Nevim proč tam netočí Gambrinus, to je hlavní důvod, proč to tady nemam rád... Ta
terasa je divná, ty stoly jsou hnusný a když jdu na záchod, tak se mi z toho chce vždycky
blejt... Strašně pomalá obsluha, než si někoho všimnou, tak to trvá strašně dlouho... Občas
sem jdu, ale moc se mi tam nelíbí..
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Matci [21. říjen 2007 | 22:48]

Fajn podnik na posezení a na pokec... k tomu v létě zahrádka, kde se dají pořádat úžasný
kalby, na který se nezapomíná...

nathan [25. září 2007 | 19:48]

Dobry klub. akorat ta zrcadla u tech mam pořad strach ze na mne spadnou. Pivko nic moc ale
co chtít od staropramenu.??? Kdo přežije  staropramen at na nic nečeka a hura do dominika.

BuFu [8. červenec 2007 | 10:58]

hospoda pro malý detska , ktere se neumi chovat, pivo ani granát by sel staropramen hrůza

Vohry [4. červen 2007 | 19:32]

Domino je prostě na pohodu akorát bych trošku změnil točená piva, ale tak to je každýho věc..

Vasek [17. květen 2007 | 11:45]

V pohodě klubík, dobrej a prostornej, jen škoda že netočej Plzeň, venku ve dvoře je fajn
posezení - ceny vyšší, než jinde :-)

TwoR [24. duben 2007 | 21:39]

kdyz sem tam byl naposled nahore byl naprosto pohodovej barman, ale nezlobil bych se kdyby
cepovali treba Gambac a tequila nestala 65,- nebo kolik :))

djPitriS [3. duben 2007 | 13:11]

Vzhledem k tomu, ze patrim k tej stredoskolskej particce (jak tu nekdo zminuje), tak mi prijde
tenhle klubik celkem fajn. Obsluhu hodnotit nemuzu a hudbu tez, kdo si to spoji, tak mu mozna
dojde proc :).

majklí [19. březen 2007 | 19:26]

vše je hezký interiér se mi líbí a je to pohodička až na tu obsluhu fakt rychlost blesku... byl
jsem tam před dvouma rokama a katastrofa... a ted v sobotu a poznal jsem že nic se
nezměnilo

jus [15. únor 2007 | 20:02]

na zahrádce příjemný posezení. ovšem uvnitř obsluha dokáže návštěvu pěkně znepříjemnit,
dost zahuleno, větrání jim asi nefunguje.. a uřvanou středoškolskou společnost taky dvakrát
nevyhledávam

Fikusak [14. únor 2007 | 11:14]

Jednou jsme tam asi 20 minut seděli... Obsluha stála u baru, občas čuměla na nás, občas
jinam, klídek, pohoda... Tak jsme zase šli... Není nad to posedět v Dominiku...

wee [13. leden 2007 | 16:20]

Nemít tenhle podnik zahrádku, neviděla bych na něm už kromě záchodů v kavárně nic
dobrého. Hudbu řídí DJ, jehož hudební vkus mi naposledy vůbec nic neříkal a to celou dobu
jeho působení. Obsluha je šílená, člověk má chuť si radši udělat všechno sám.. Jak říkám,
venkovní zahrádka to zachraňuje..
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pavliCZECH [7. říjen 2006 | 15:43]

v zimě pěkná kavárna, v létě podnik, kde se scházejí 13leté existence drsně svírající pod paží
skateboard... nicméně, posezení venku nikdy neurazí

adam z. [12. září 2006 | 15:29]

Byl jsem na zahrade za tohle leto teprv podruhe a hned pri nalejvani piva(asi v devet vecer) mi
rekli, ze zaviraj+ze mi nedaj ani bramburky, prootoze jsou spocitany. Prej se ted neridi
otvirackou, co je na dverich. Obsluha je nejen pomala, ale taky neumi pocitat. zmenil se asi
majitel, co? loni se mi tam jeste libilo, letos to hodne upada..

znudíno [15. červen 2006 | 20:13]

jo jo... zahrádka má tradici.... ovšem vnitřek.... mno, interiér ujde, ale jsem velmi, velmi
zklamaný obsluhou, která se v odpoledních hodinách více než hostům věnuje malé televizi,
kde běží různé seriály... Nicméně jednou za čas si sem jdu připomenout mojí první kocovinu :-)

jesetter [30. březen 2006 | 10:31]

Byl jsem tam sice jenom párkrát, ale pokaždé mi přinesli teplé víno. Taky jsem měl pocit, že u
našeho stolu a u baru je jiné časové pásmo, protože obsluhu by předehnala i želva. Další věc
je, že jsem se tam pokaždé přizabil o jeden shod, ale to je asi jen můj problém. Jesti tam ale
půjdete, tak bacha na něj. Velké plus je ale to prostředí, je tam fakt hezky.

Fiky [15. březen 2006 | 21:52]

Prostředí je sice velmi příjemné, ale pomalejší obsluhu jsem ještě nikde neviděl. Dostali jsme
první pivo a barmanka si nás hodinu ani nevšimla. Nevšimla si nás skoro ani když už nám
došla trpělivost a šli jsme zaplatit na bar... Nahoře už mi asi zase dlouho neuvidí......
Maximálně zahrádka v létě.  

Stinin [24. únor 2006 | 11:11]

Dominik je dobrej zejména v létě na velké zahrádce. Pokud je více lidí, tak je to tady jak
stvořený. Ale souhlasím, že ani obsluha, ani pivko teda žádnou světovou kvalitou nevynikaj.

L@D@ [13. únor 2006 | 19:06]

Drive celkem rusny pohodovy cefe bar.. dnes se mi zda ze na tenhle podnik lidi zanevrely..
myslim si ze z duvodu cen, ktere zde byly.. nebo strasnou obsluhou.. nebo pivem?.. ale zda se
mi ze uz ani dobre ceny sem tolik lidi co drive neprilakaji.. v lete zahradka je naprosto v
poradku.

Enrique Ondo [31. leden 2006 | 15:11]

Celkem pohoda, obsluha je typicky česky ochotná a v dopoledních hodinách lze potkat houfy
zástředoškoláků. Výhodou je celkem levný pivko, což v tomhle podniku nebylo vždy pravidlem.

Zoidberg [8. prosinec 2005 | 13:24]

V teplejsich mesicich je vynikajici zahradka.

ryba [21. listopad 2005 | 22:23]

prostředí je tu vcelku příjemné, už ne tak obsluha a hudební produkce...ale presso za 20 občas
vytáhne trn z paty :)
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