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Stará Hospoda

Adresa: Dobřív Kategorie: hospoda
Dobřív - Mirošovsko III. cenová kategorie

Telefon: +420-371-783-036 (do 20kč/pivo)

http://www.bendovka.cz/linares/dobriv/

Klasicky zařízená hospoda v Dobřívi. Nabídka studené i teplé kuchyně, rybí speciality.
Pravidelně se zde konají sobotní discotéky.

Otvírací doba:
Po–Čt: 10:00 - 22:00
Pá–So: 10:00 - 23:00
Ne: 10:00 - 22:00

Jsou zde dostupné tyto extras: šipky - kulturní akce - ubytování - cykloturistika - rybí kuchyně.
V podniku se točí Kofola  - Gambrinus 10°.

Komentáře

debrdy [4. listopad 2007 | 19:28]

Jak už bylo řečeno v létě je tu cyklistů mraky. Sem taky jedním z nich a rád si tu dam nějekou
hotovku, která mě většinou nezklame. Mínusem je pouze jeden jeden druh piva. Pro Miroka:
Letošní Koupák open air fest 2007 s rekordní návštěvností byl super!

Milka [18. červenec 2007 | 14:44]

Útulné prostředí Staré hospody trochu kazí nestíhající a zapomínající personál, avšak v
kuchyni se činí dobře.

gambrmen [18. březen 2007 | 01:21]

ja myslim ze i vevnitr je to pekny (puvodni roubena cast, ne ta nova se salem), pivko
vinikajici(na to ze je to G10°), na jidlo bylo na vyber z denni nabidky cca 6ti hotovek v rozmezi
50-60Kc, vse obycejna hospodska jidla, porce solidni, takze by byla i spokojenost kdyby maso
nebylo studeny jak psi cumak!!

Mirok [21. leden 2007 | 22:39]

Stará v Dobřívě v poloroubeném stavení je na turisticky nejlákavějším místě
Rokycanska-cestou k místnímu hamru ze 16. století. Vnitřek sice nic moc ale venku na břehu
Padťského potoka (který je mimochodem v posledních letech až moc často mimo koryto a tím
pádem i v hospodě) se ve stínu staletých stromů sedí opravdu dobře. Od jara do podzimu za
pěkného počasí si není kde sednout, jelikož je hospoda v obležení cyklistů. Škoda že není
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venku víc možností k sezení, místo tam mají.  Mimo diska triska jsou tu občas i koncerty
punkových kapel, jelikož klub Koupák ve vedlejších Strašicích je dlouhodobě (a snad ne
napořád) mimo provoz.
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