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Zachs Pub

Adresa: Palackého nám. Kategorie: hospoda
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-377-223-176 (od 26kč/pivo)

http://www.zachspub.cz

Zach's Pub je tradiční irská hospoda v centru města. Podnik je rozdělen na tři části. Horní část
je bar ozdobený četnými starými cedulemi a značkami od aut z různých krajů světa. Sklepní
část je nově zcela nekůřácká  a funguje jako mexická restaurace, kde lze celkem v klidu pojíst
či jenom popít. Podnik je také prostlulý letními koncerty na venkovní zahradě. Komornější
koncerty se tu ale konají i v zimě uvnitř v baru. Přes zahrádku, na druhé straně dvora, je třetí,
nejnovější část - Zach's café. Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - kulturní akce -
letní zahrada - cykloturistika - regionální piva - nekuřácký prostor. V podniku se točí Plzeňský
Prazdroj  - Guinness Stout - Porter 19° - Koutské 10° - Master 13° - Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře

Anezka [30. září 2014 | 00:14]

Pro mě nejlepší hospoda v Plzni, má atmosféru.

TheComedian1983 [14. prosinec 2013 | 01:01]

Plzeň a Heineken za rovnou stovku. HAHAHA. Never more.

pucmeloun [26. listopad 2012 | 21:28]

super pivko a jídlo, sympatická obsluha, občas dobré koncerty. Pokud se na koncert uvnitř
sejde víc lidí (než dejme tomu 20:) ), bývá tu hodně těsno.

IvanHasek1 [26. listopad 2012 | 20:55]

super podnik na pivko a koncert

Tomáš [24. červenec 2011 | 20:25]

Jedinečný pub, kde nejdůležitější roli hraje atmosféra. Skvělé koncerty, příjemný dvorek, 6
druhů točeného (včetně Guinesse), slušná je i originální kuchyně s ostrovně/mexickým
nádechem.

davy [2. květen 2011 | 13:07]

Skvělý Guinness, originální interiér. Jen škoda, že příliš nefunguje vzduchtechnika, tak
nakouřeno se jen tak někde nevidí. Čtu tady teď o nekuřácké části ve sklepě, přijdeme
vyzkoušet. V létě terasa je 100%.
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X-Worker [5. duben 2011 | 00:14]

Kdo nebyl U Zacha, nebyl v Plzni :))

Agamator [9. leden 2011 | 12:34]

Super prostředí, příjemná obsluha, piv na výběr více než dost. Jo tady se mi líbí.

Filer [5. září 2010 | 18:44]

Koncerty hodnotit nebudu, jako posezení to tu celkem jde... ale prazdroj za stejnou cenu jako v
el cidovi, to je vážně celkem síla...

Demanta [5. srpen 2010 | 15:54]

výborná hospoda/klub. Vaří dobře, máte na výběr spoustu piv. S koncerty je to zde horší -
venkovní prostor má určitou kapacitu, ale kolikrát je tam narváno, že si na wc nedojdete :-( Na
jídlo a pivko ano, na koncerty NE

gary [4. prosinec 2009 | 17:05]

Musím říct, že ač jsem zde byl poprvé a zpočátku zmaten, než jsem pochopil, že podnik
pokračuje i dole. :-) Každopádně se mi zde líbí, neb irskou atmosféru mám rád a točený
guinness stout je skutečně specialitka. Dali jsme irskou krmi a spokojenost byla. Obsluha v
poho. Určitě zajdu ještě.

spachtle [22. červen 2009 | 23:28]

Rozhodně jeden nejlepších podniků v Plzni. Velký výběr piv (točený Guinness se vidí
málokde), zatím vždy dobré jídlo za skvělé ceny, hodně zajímavých akcí a koncertů během
celého roku, v létě příjemné posezení na zahrádce.

Blueflanker [21. duben 2009 | 19:54]

Jedinecna hospoda v centru Plzne. Skvele koncerty, netradicni dobre jidlo, siroky vyber piv v
ruznych cenovych relacich a nadherna atmosfera. To vse dela z tohoto podnoku jeden z
nejlepsich v Plzni. Doporucuji navstivit a vzit sebou hodne penez, protoze zde utracet je
vylozene lahudka :-D. Podnik take dela ruzne stylove akce jako je Svaty Patrik ci beaujolais,
spojene s pripravenymi pokrmy, skvelou stylovou hudbou.

Chico [27. březen 2009 | 18:34]

Irský bar, interiér je moc pěknej, takový bary bych řekl, že mám i rád, ale nevím, prostě u toho
Zacha mi to nesedí :-( Také pivo mi většinou nechutná (12°C) :-( Ale jinak koncerty dobrý a
mam ho celkem rád :-)

Jena [27. březen 2009 | 10:35]

Zach je klasika. po zmene image z vinneho baru na irskou hospudku vznikl podnik, kde
muzete do noci upijet Guinesse a pritom poslouchat rozverne irske rytmy, ktere produkuje
kapela namackana v rohu lokalu. Pri produkci si na ne muzete doslova \"sahnout\", tak je
kontakt vzhledem k prostoru tesny. zach ma uzasnou atmosferu, uzasne koncerty, paradni
zahradku, skvele jidlo a siroky vyber piv i piti obecne. Rozhodne jde o jedno z mala mist v
Plzni, kde se nebudete citi osameli, kde potkate pravdepodobne nekoho znameho a odkud se
Vam nebude chtit nad ranem vubec domu.

Stránka 2



gambrmen [28. únor 2009 | 15:59]

brezen 2007: Vevnitr je to prekne, zahradka taky fajn, Porter OK, koncerty supr. Tak jen ty
ceny, jsou spis jak v obdobnych podnicich v Praze.  edit unor 2009: ted toci i Koutskou desitku,
tak sem zrejme zavitam cesteji i ted v zime. To tu chybelo nejaka dobra desitka. Ted kdyz tu
chci dobry pivo tak uz nemusim sahat po tech vyskostupnovejch specialech.

Johnny [5. duben 2008 | 20:58]

Letní atmosféra, příjemný chládek na dvorku a dobré pivo. To je pro mě Zach\'s. Je pravda, že
ve chladných měsících sem tak často nezabloudím. V létě mě to ale táhne...

kikina [11. prosinec 2007 | 13:41]

joo, moje snad nejoblíbenější plzeňská hospoda, v létě báječná zahráda,širokej výběr piv,
dobrej interiér, fotbálek... negativem:celkem malej prostor a dole v tej restauraci to neni nic
moc;)

Vladimír [24. listopad 2007 | 17:21]

příjemný místo, hlavně v létě, když se dá sedět venku. bývají tu i dobrý koncerty. vnitřní část
bývá dost plná. nejvíc oceňuji velice široký výběr točených piv.

Jimmie [4. září 2007 | 15:11]

looking forward to Poitin 25. 09. 2007!! Great pub, great atmosphere-a bit expensive, but, hey
it's still cheap compared to the UK!

maxinquaye [26. červenec 2007 | 12:56]

fajn zahrada, slusnej fotbalek, naslaply koncerty, vyssi ceny

Stinin [26. červen 2007 | 01:05]

Opravdu jsem ještě nezačil koncík na menším místě, než je Zach. I účinkující brněnská
skupina oceněná Andělem z toho byla nejdřív jaksi nesvá, ale pak se ukázalo, že to nejen jde,
ale že je to naprosto jedinečný prostor pro alternativu. Piju tam zásadně Velveta a nemám si
na co stěžovat, ani na obsluhu, neurazí, a občas i potěší nákou vitpnou hláškou....

Vasek [11. květen 2007 | 14:18]

Dobrej program, výběr pivek - nevýhodou jsou jen nepatrně vyšší ceny stočného...

Ayla [8. duben 2007 | 12:25]

Pohodové místo.... akorát teplá zelená a nepříjemný barman tomu trochu pošramotili dojem...

Laco [5. únor 2007 | 00:56]

Ačkoli se tento podnik prezentuje jako "irský pub", těžko říct, co je na něm irského. Pivo
ošetřeno standardně, pitelnost též průměrná, občas podprůměrná. Z šedi průměrnosti táhne
podnik nahoru vynikající zahrádka, která je jeho hlavní devizou a též kuchyně, která oplývá
kupodivu spíše mexickou kuchyní, než irskou. Koncertní produkce není příliš inveční, ale
neurazí. 

wee [13. leden 2007 | 16:34]
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Tady je to vždycky fajn. Příjemný šéfík, dobré koncerty, herna, zahrádka, spoustu druhů piv..
Každý si tu najde to své. A když se budete nudit, rozhodně vás zabaví vnitřní výzdoba
hospůdky. Takových cedulí pohromadě jsem nidke jinde neviděla.

Michal [21. prosinec 2006 | 20:43]

Nádhera:-) Pivečko super a velkej výběr, fotbálek, všechno, zahrádka...:-)

nasa [18. prosinec 2006 | 13:05]

Vyborny pub, dobre pivo, dobre vino, prijemna obsluha jeste bych dal hvezdicku navic, za letni
zahradku :-)) a take za koncerty a za jidlo a za pochoutky k pivu...

Nick [28. září 2006 | 00:49]

Tam sem ano, Porter je bezva záležitost :D

Willda [25. květen 2006 | 20:22]

v léťe super koncerty venku a vynikající hermouš

ambiente [18. květen 2006 | 18:27]

Vcelku příjemné posezení venku na dvoře během letních měsíců. Spoustu mladých lidí,
fotbálek atd. Uvnitř normálně posezení taky good. Je to zkrátka parádní pub. Jenom bacha na
případné popíjení Porterta, když se to přežene, bolest hlavy ráno nezná mezí. 

Snap [8. květen 2006 | 22:43]

Parádní místo :))) hlavně v létě je to naprostá pohodička ...

Shotice [16. březen 2006 | 14:01]

Zach je nejkrásnější nejpříjemnejsi a nejpohodovější snad jediná irská pub in pilsen... skvělý
koncerty a posezení venku, příjemná obsluha výborné pokrmy sice trošku drahé ale když mám
chut na pivko velvet nebo porter vždy zajdu sem! U Zacha je vždy lepší chodit v letních
měsicích! 

Lajka [5. březen 2006 | 22:01]

I pěkný podzemní posezení

dikobraz [19. únor 2006 | 13:55]

Dobrý pivo a koncerty, ale dejte si pozor chcete-li na koncert uplatnit studentskou slevu(na
Isic). 

L@D@ [11. únor 2006 | 18:57]

Dobre pivo, pekny prostredi, letni koncerty a nejlepsi nakladanej hermelin v Plzni

Zunic [23. leden 2006 | 19:36]

+ ozdoba interiéru + dobré pivko
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