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Kapsa

Adresa: Klatovská Kategorie: do klubu
Plzeň - Bory III. cenová kategorie

Telefon: +420-739-996-243 (do 20kč/pivo)

http://www.klubkapsa.cz

Přijemná hospůdka na borech, hned naproti zastávce tramvaje č.4. Návštěvníka upoutá
zajímavá výzdoba s bigbeatovým laděním. Možná si všimnete jisté podobnosti loga s logem
Zachs Pubu.
Otevírací doba:
Po - Čt  12:00 - 24:00
Pá 	12:00 - 02:00
So	16:00 - 02:00
Ne 	16:00 - 24:00
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - kulturní akce - internet/Wi-Fi - TV/projekce. V
podniku se točí Plzeňský Prazdroj  - Bernard 10° - Bernard Černý 13° - Bernard 11° - Bernard
Kvasnicový 12°.

Komentáře

TheComedian1983 [14. prosinec 2013 | 00:54]

Zpočátku spokojenost. Skvělá piva, muzika. Tohle přostředí mi sedlo. Jenže - pan provozní
připočetl k účtu 100% navrch (následně se strašně omlouval, panáčkama odprošoval. Ok.
Stane se - Po týdnu situace jak přes kopírák. Nechci domejšlet kolikrát jsem byl okraden
předtím. Škoda podniku, ale je to tam ksindl.

mish [23. únor 2012 | 06:26]

Podnik Kapsa je opravdu př�jemný a s novým majitelem roste i kvalita!! To,že D�mon zklamal
Tomáše, je jen náhoda. Majitel se o výčep stará a pivo je výborné. Můžete zde ochutnat i
mnoho speciálů. Víkendové večĺrky jsou opravdu z�bavné, ale pokud chcete v klidu posed�t s
přáteli, doporučuji spíše všední dny. Nálepka studentského pajzlu s nepříliš ochotnou obsluhou
už dávno neplatí!

Tomáš [5. prosinec 2011 | 10:45]

Po krátké odmlce je Kapsa nově otevřená. Novým majitelem je bývalý barman z Lampy. Sám
obsluhuje... a to je vždy znát, když je na placu majitel = snaží se.  Interiér prokoukl, není tak
omšelý, je světlejší, nové stoly.   Na čepu Rychtář 12, Klášter 11, Démon 13, Kvasar 14, Plzeň.
Zatím jsem okusil Rychtáře, vynikající. Naopak Démon zklamal.  Ještě by to chtělo rozšířit
nabídku k zakousnutí k pivu, měli zrovna jen nakládané karboše.  Rozhodně stojí za další
průzkum :-)
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Kiss [5. srpen 2010 | 22:16]

Kapsa je solidním podnikem, zavítal jsem zde pouze spíše z důvodu šetření a byl jsem mile
překvapen vstřícnou obsluhou a přívětivými cenami.

hard [30. červen 2010 | 09:46]

Teď už trošku jinej podnik (hlavně co se muziky týče), ale stále jedna z lepších hospod v
lokalitě. Dobrej rejstřík piv, ale poslední dobou je zde nějak mrtvo...

Blueflanker [1. červen 2009 | 22:07]

Podnik ktery si drzi renome, posledni dobou sleduji jeho vyvoj k lepsimu a to me velice tesi.
Pivo mi zde chutna a posezeni s kamaradama z koleje je to idealni nejen svoji blizkosti:)
Nicmene k dokonale atmosfere porad neco schazi i presto doporucuji navstivit. Uz proto, ze
tenhle podnik ma svoje jmeno(pivni stamgasti a odrostlejsi lide vedi :))

romm [4. prosinec 2008 | 18:04]

Kapsu jsem měl rád, protože mě připomínala starýho Zacha. Takže jsem tam potkával ty starý
páky jako vždycky. Teď to má Michal a jsem stále spokojen, protože tam pořád potkávam
kluky co znám ze Zacha a navíc už nejsou na tý nesprávný straně baru:-). A taky jsem dostal
možnost spolupracovat na novém webu Kapsy a dokonce si tam občas i zahraju a to je nejvíc,
protože to je jedno z mála míst v Plzni, kde ještě chtějí slyšet Jasnou Páku, Garáž a podobný
věci, který byly moderní, když jsem s pouštěním muziky začínal.

Jena [22. červen 2008 | 00:44]

Kapsa zije!!! Probehla vymena majitelu a rozluckovej mejdan. Fakt povedena taskarice,
odchazel jsem a ptaci uz rvali v korunach stromu. No nicmene, Kapsa uz zas jede dal. Krom
velke televize a noveho vymalovani zadna extra viditelna zmena. Obrazy i nabytek na svem
miste, jen pribydou prapodivne malby na zdi. Klucina co toci pivo je jinde generacne i co se
muziky tyce, ale pry se tam bude zas poustet jednou za ctrnact dni muzika co driv a jednou za
ctrnact dni snad SKAcko a podobny veci. Inu uvidime. Uz to asi nebude zakladna exmanicek a
bohemu se zhrzenymi idelay, ale non-stop a automaty pry zarucene nebudou. Zkuste zajit, at
klucina ukaze co umi a nezavre po mesici pro totalni odliv hostu. Treba to pujde, uvidime :)

Jaman [16. květen 2008 | 12:56]

Tak to vypadá, že nám po x-letém působení klub končí. Respektive ho opouští současní
provozovatelé.Škodička. Předpokládám, že je nový non-stop narvaný automaty na cestě:(.

Vrky [30. říjen 2007 | 19:18]

Možná pěkně vybavená, ale jinak nic moc... Scházejí se tady takový divný lidi, jen tak na pivo
bych sem nešel, radši bych si vybral hospody co jsou vedle...

čajda [22. září 2007 | 21:42]

u kapsy je hezki ale včera jsem tam vlezl a nic moc je to takova horši hospoda!!!

viliam [9. červenec 2007 | 01:13]

klasická nálevna, kde se schází rockoví bohémové a lidé se zhrzenými ideály. muzika je asi
jediné, co mě sem lákalo, ale po odstěhování z bor, mě sem nic netáhne.
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Chody [8. březen 2006 | 15:55]

Tak sem jsem za studií chodil na dvanáctku Herolda, škoda ho.

Enrique Ondo [8. prosinec 2005 | 18:38]

Ajaj, tak tady už se toho stalo - ale vždycky to skončilo dobře. Pohodová hospoda s "duší", ale
moc mladejch lidí tady nepotkáte. Obzvláště jestli narazíte na živý "mixování" stoletýho
vinilovýho draka, tak se rychle kliďte, je-li vám váš sluch drahý.
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