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Bowling Třemošná

Adresa: Školní Kategorie: na jídlo
Třemošná - Třemošensko III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-953-505 (do 20kč/pivo)

http://www.bowling tremosna.cz

Restaurace a bowling třemošná. Bowling o 10 dráhách, restaurace s kapacitou až 120 míst.
Možnost pořádání večírků, oslav, rautů a jiných společenských akcí. Jsou zde dostupné tyto
extras: letní zahrada - bowling. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Milka [21. únor 2012 | 18:08]

Bohužel se podnik hodně zkazil... Bowling už není zdaleka nejlepší v kraji, obsluha dost vázne,
v zimě je zde taková zima, že ani svižnou hrou se člověk nezahřeje. Jídlo raději hodnotit
nebudu, jedno vím jistě, zde si k jídlu již nikdy nic nedám.

Marek91 [12. prosinec 2010 | 18:35]

Zašel jsem asi jen dvakrát, ale poměrně slušné jídlo.

dolly.dolik [2. červenec 2010 | 10:35]

Včera jsem navštívil tento podnik. Venku 30°C, vevnitř vypnutá klimatizace, takže všude
nakouřeno a neskutečné horko. No a ty boty: pravá bez podrážky a levá s utrženou patou. Asi
to byl letní model. Doufám, že se tento podnik vzpamatuje a navrátí se na dřívější úroveň.
Konkurence nespí!

gary [17. květen 2009 | 00:23]

V tomto podniku jsem byl nedávno, neb jsem o něm v Plzni hodně slyšel, tak jsem chtěl
poznat, co je na tom pravdy. Zatím pravda, jsem vyzkoušel jen restauraci, ale ta neměla
chybu. Porce velké, obsluha byl okamžitě k dispozici. Někdy musím vyzkoušet bowling.

Jonáš [19. březen 2008 | 16:19]

Když na bowling - tak do Třemošné! Ve srovnání s ostatními hernami v Plzni a okolí určitě
nemá konkurenci. Pití je možná o trochu dražší než v klasické hospodě, za to ceny a porce
jídla jsou velmi příjemné. Oblíbil jsem si například \"Kuřecí toast\" - s velkým kusem kuřecího
masa na rozpečeném toastovém chlebu s oblohou.... Obsluha je rychlá až moc (jdete si zahrát
bowling a najednou máte v sobě 6 piv, ani nevíte jak:-))

majkla [14. leden 2008 | 18:26]

Můžu říct, že v Třemošné to začíná být na úrovni, vaří výborně, ceny tomu odpovídají, obsluha
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příjemná, dostatek drah, je to tu o. k.
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