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U Kaštanu

Adresa: Martinská Kategorie: na víno
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20kč/pivo)

Kultovní vinárna, kde se scházejí umělci různého ražení.
V létě zde můžete posedět na zahrádce, které dominuje
obrovský "kaštan" (ve skuečnosti je to jírovec maďal). Je
zde možnost zakoupit točené víno což se v létě rozhodně
vyplatí. Dalším bodem "pro" je milá obsluha.
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada. V podniku
se točí Budějovický Budvar 12° - Budějovický Budvar
10°.

Komentáře

ibotek [17. červenec 2011 | 15:14]

Kult

Kiss [15. duben 2010 | 11:07]

Je to takovej spíš pajzlík, ale zato tradiční, těch pár piv za dobrou cenu, člověk zkousne.

Jena [5. leden 2009 | 18:38]

Kastan je podivuhodne poeticka nalevna v centru. jak se tam uzivi netusim. V lete velmi ok
zahradka, v zime bych to vevnitr asi neustal. Ale je to kultovni podnik, kde se poradaji a hlavne
zapijeji vernisaze, zkousky nebo proste jen fakt, ze zas vyslo slunce. Vino sudove, kvalita
stredni, ale o to v podniku tohoto typu vubec nejde. V lete vrele doporucuju. No a v zime?
vlastne taky, aby majitel nechcipl hlady :)

Johnny [13. květen 2008 | 18:11]

V zimě mě do tohohle malinkého pajzlíku s otřesnými záchody netáhne vůbec nic. Léto je ale
jiná. Zahrádka v centru města, jako by vypadla z jiného světa. V pohodové atmosféře se tak
dobře sedí a popíjí vínko. Škoda jen, že se netočí jiné pivo. Přestože pod Kaštanem se i
Budvar dvanáct dá zkousnout... V zimě za 2* v létě za 5*.

Vladimír [22. březen 2008 | 22:33]

u kaštanu je jeden z naprosto nejgeniálnějších podniků v centru města a pro mě nejlepší
vinárna v plzni vůbec. v létě je zde úžasné posezení na zahrádce (což teď bude ještě
vylepšeno plánovanou pěší zónou v martinské ulici). ovšem i uvnitř je prostředí příjemné.
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obsluze nejde nic vytknout. jedinou chybkou je budvar nevalné kvality. i když pivo není to, za
čím lidé pod kaštan chodí.

Vasek [17. květen 2007 | 13:42]

Posezení v létě venku skvělý a natočej vám do lahve vínka na cestu 

Beny [11. listopad 2006 | 19:39]

Pěkné posezení v zahradě v parných dnech, jinak uvnitř podniku velmi málo místa, spoustu
kouře a příšerný záchod.

pavliCZECH [7. říjen 2006 | 15:54]

Kaštan... parádní podnik, na podzim se zde rozlévá výborný vinný burčák.

Zoidberg [29. červen 2006 | 12:23]

Kastan ma v lete opravdu neco do sebe, obzvlast v tehle ulici je vyjimecny.

ambiente [19. únor 2006 | 14:05]

Ke Kaštanu se vyplatí zajít především v jarních či letních měsících, kdy můžete posedět u
vínka na prostorné zahradě pod oním jírovcem. Jinak je vinárna stísněná a obvykle zde bývá
dost zakouřeno. Na druhou stranu nechat si tu natočiti víno do PETky, sednout si s pár lidmi v
parku a společně ji vypít, má ale taky co do sebe:) 
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