
www.czechpubs.cz
info@czechpubs.cz

Amaretto Club

Adresa: Palackého Kategorie: na bar
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-327-559 (do 20kč/pivo)

Café bar a herna Amaretto je pravděpodobně jeden z
nejsympatičtějších non-stop barů v Plzni. Jeho
strategická poloha na Palackého náměstí v blízkosti
zastávky nočních autobusů hodně nahrává. Interiér je
vcelku pěkně vybaven ve stylu let 50. Nachází se zde
také hra "Chcete být milionářem". Jsou zde dostupné tyto
extras: nonstop. V podniku se točí Gambrinus 10°.

Komentáře

giacobraza [2. srpen 2011 | 03:43]

Hmm... Tak nekdy pred dvema trema lety perfekni posezeni v kazdou hodinu. Dnes bohuzel se
to kouzlo nekam vytratilo... Ale je to pzad nej Nonstop na Sadech..

Agamator [9. leden 2011 | 11:53]

Tak sem chodim velice rád, když už maj kolem čtvrtý ráno všude zavřeno, příjemné prostředí a
dobré pivo.

gary [24. duben 2009 | 11:02]

Ideální zajít na jedno dvě, či kafe a pak se přesunout jinam, herna nepotěší. Obsluha jen u
baru. A k jídlu tak akorát bagety, víc snad ani ne.

Blueflanker [21. duben 2009 | 19:37]

Dobry non-stop bar v Plzni na nocni dokaleni popripade vystrizliveni. Pokud chcete utracet
penize dal, muzete zkusit stesti na automatech umistenych vzadu (a nenarusujicich tak
zajimavaou atmosferu vpredu:)) Idealni na cekani na Enko ci prvni tramvaj :)

berykacer [11. březen 2009 | 15:07]

Je to tam docela hezký, ale nepříjemná obsluha odrazuje. Navíc záchody který by mohly bejt
tak o 100% čistější taky nelákají.

Turbínka [11. duben 2008 | 19:45]

Strategické místo v centru, kolem čtvrté ráno příjemné místo kde si dát čaj a počkat na první
autobus či tramvaj;)
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Vladimír [1. prosinec 2007 | 16:24]

Asi nejobstojnější nonstop v centru. I když to pivo není nic moc, rád sem zajdu i normálně
večer posedět. Škoda ale že přestali prodávat bagety, na ty je cestou domů vždycky chuť...

Johnny [23. listopad 2007 | 01:59]

Jeden z nejlepších nonstopů v Plzni. Člověk se sem nejenže nebojí, ale dokonce může
posedět v obstojném prostředí s normální obsluhou. I to pivo není nejhorší a výborná poloha
uzavírá vesměs kladné hodnocení.

knotty [4. listopad 2007 | 12:50]

První nonstop v Plzni! Nezapomenu na 45 hodin strávených v kusu na jedné z místních
židlí...)... trochu remarquevský způsob opice

maxinquaye [26. červenec 2007 | 13:30]

sice trochu pajzl, ale na nonstop porad dobry. rozdeleny na dve casti, takze clovek nemusi
sedet vedle "stroju na ovoce"

Vasek [11. červen 2007 | 10:08]

Nevím jestli je to nejsympatičtější nonstopáč, ale spát vás tam nenechaj :-) jo, když se de
odkudkoli z města je to v centru a pivo se tam dá pít, ale je to takovej ukončovák, že bych se
tam hrnul hned ve 8 to teda nee :-)

Shotice [7. duben 2007 | 13:35]

po egipu druhý nonstopác co si zaslozi vic nez jednu hvezdicku dá se tam dotáhnout flám to
souhlasim

Fikusak [14. únor 2007 | 11:18]

ROSE je lepší... Akorát bagety jsou v Amaretu fajn...

pavliCZECH [1. září 2006 | 17:46]

jeden z lepších nonstopáčů. Sice zde také můžete narazitna gemblerské existence, které zde
"rozmnožují" své vydělané peníze, ale jinak je to příjemný podnik vhodný k zakončení nočního
tahu...

znudíno [15. červen 2006 | 17:45]

super podnik, kde si ve čtyři ráno můžu dát horkou čokoládu ve skvělym prostředí....

jesetter [29. březen 2006 | 10:43]

Amaretto je fajn. Když jsme ještě měli fakultu hned vedle, tak jsme tam byli pečený vařený. Po
většinu času je tam příjemná a sympatická obsluha a to i v ranních hodinách.

Víťa [9. březen 2006 | 00:11]

Dávám čtyři hvězdičky, páč jsem se tam párkrát zasekl... A ceklem v pohodě se pak již za
svštla dobíhají znovu jezdící tramvaje... :)

Stinin [24. únor 2006 | 11:04]
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Amareto to rozhodně není podnik dle mého vkusu - obvzlášť tak po té půldruhé ranní už jako
nic moc. A jít si tam dát pivko přes den, považuji za čirou lenost se odplazit do lepší hospody.
Jediná zajímavá věc, kterou amareto disponuje je znalostní automat "Milionář", kde se hraje
dost podobně jak v televizním milionáři, max. výhra je litr. 

L@D@ [13. únor 2006 | 19:00]

Takove podniky povazuji za stav nouze.. kdyz uz neni kam

Fiky [2. únor 2006 | 21:32]

Při srovnání s ostatními klasickými nonstopy(mimo hospody U Kohoutů) v centru města, mě
přijde tento ze všech nejlepšípo všech stránkách. 

Zunic [23. leden 2006 | 14:43]

Tento podnik je dobrej akorát tak na pivní dojezd a jako prodloužená tramvajová zastávka na
ranní tramvaj. 

Beny [18. leden 2006 | 10:55]

Není-li nic lepšího, i tady se dá popít. (pravda je, že lepší nonstop podniky se vždy najdou...)

Pony [20. prosinec 2005 | 15:18]

Tenhle podnik bych navštívil pouze ve stavu nouze, totální žízně a nemohoucnosti doplazit se
někam jinam. Toť vše. 
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