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Potrefená Husa (ČB)

Adresa: Česká Kategorie: hospoda
České Budějovice - CentrumII. cenová kategorie

Telefon: +420-387-420-560 (do 20-26kč/pivo)

Potrefená husa v Českých Budějovicích je v pořadí již
jedenáctou restaurací v ČR a na Slovensku. Co do
velikosti je jednoznačně největší. Pyšní se kapacitou 260
míst, což je v průměru o třetinu více než kapacita
ostatních Potrefených hus. 
Interiér Potrefené husy je již tradičně rozdělen na dvě
části - hlavní bar a hospodu. Zvláštností je velká terasa s
kapacitou 85 míst, která je vhodná pro soukromé akce a
je z ní pěkný výhled na řeku. Prostor budějovické
Potrefené husy je dobře členěný a nabízí příjemné
posezení ve stylovém prostředí. Na své si zde přijdou
milovníci dobrého jídla a vyznavači kvalitně ošetřeného
piva. (ofic.text)
Otevírací doba:
Po- Čt: 11:00 - 01:00
Pá: 11:00 - 01:30
So: 12:00 - 01:30
Ne: 12:00 - 24:00
Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada. V podniku
se točí Hoegaarden White  - Staropramen 10° - Velvet  -
Stella Artois  - Staropramen Černý  - Kelt Stout  -
Staropramen 12°.

Komentáře

EstherB. [8. červenec 2011 | 18:51]

Dobrá poloha restaurace a příjemné prostředí. Jídlo bohužel jen průměrné. Ochutnali jsme
několik jídel-např. vepřová žebra(rozhodně ne čerstvá, podávaná ve studeném kastrůlku, bez
chuti), jahody na pepři s mascarpone noky(nakyslá chuť noků byla spíše způsobená kysanou
smetanou nebo tvarohem, mascarpone chutná jinak), houbové rissotto(vysušené a přesolené
maso), gratinované gnocchi-ok, grilovaný candát-ok. Obsluha nic moc-jedna usměvavá a milá
servírka, další dvě, které nás obsluhovaly, byly pravým opakem-působily poněkud otráveně.

Švejk [9. prosinec 2007 | 19:50]

Tahle husa je skutečně povedený podnik. Vybavení je luxusní a ikdyž je její kapacita obrovská
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tak se zde cítíte příjemně a bezpečně díky jejímu sestavení. V létě vřele doporučuji    se
posadit na střechu restaurace kde je otevřena obrovská letní zahrádka s vlastním barem a
obsluhou.
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