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Anděl

Adresa: Bezručova Kategorie: k tanci
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-225-144 (do 20kč/pivo)

http://www.andelcafe.cz

Café-Music Bar Anděl je oblíbený plzeňský klub s dlouholetou tradicí. Vhodný jak k posezení u
kávy v přední části podniku, tak k tanci v zadní části. Silnou stránkou podniku jsou
videoprojekce, dobrá zvuková aparatura a slušně vybavený bar. 

[h2]Music Club[/h2]

Zadní část podniku je rozdělena na vlastní prostor, kde jsou buď židle k sezení nebo parket a
ochoz nad barem + balkonek určený pro soukromější akce. Klub je situován v prostorách
bývalého klubu Šantán, pojmenovaného podle skutečného Šantánu, který se zde nacházel ve
30. letech. 

[h2]Café Bar[/h2]

Café bar se nachází v přední části podniku.  V nabídce je jakýkoliv způsob přípravy kávy z
jednoho z pěti gourmetů čerstvě mleté kávy z italské pražírny [s]G. VESCOVI[/s] S.p.A.

[h2]Vegetarian Restaurant[/h2]

Nově je součástí také vegetariánská restaurace s nabídkou bezmasých specialit z celého
světa. Přijemné zpestření je samoobslužný zeleninový bar. Každý všední den je výhodné
menu.
Jsou zde dostupné tyto extras: kulturní akce - TV/projekce - vegetariánská kuchyně. V podniku
se točí Bernard 12° - Bernard 10° - Bernard Černý 13°.

Komentáře

Tomeson  [27. prosinec 2015 | 21:52]

Příjemná kavárna v centru Plzně, posezení u dobrého kafe bohužel kazí neochotná a otrávená
obsluha která ani neumí počítat a i přes nadprůměrné diško vrátí méně než má ...

albert [9. červenec 2015 | 15:36]

Je smutné, že se v této léty zavedené kavárně rozmáhá volbou špatného personálu
kavárenský fašismus. Drzost a arogance některých obsluhujících eskalující až k otevřenému
konfliktnímu jednání se stálými zákazníky je zarážející. nezbývá než doufat, že vedení zjedná
nápravu a Anděl se vrátí na seznam kaváren vhodných k pracovnímu jednání i večernímu
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posezení.

janinka.1990 [12. leden 2014 | 08:47]

Plzeňská klasika, jedinou nevýhodou je, že v kavárně bývá zima...

leonaXYT [22. leden 2012 | 17:55]

Cafe Bar anděl je můj nejoblíbenější podnik, ať na kafe odpoledne nebo na vínko večer.
Obsluha vždy milá a usměvavá, příjemné prostředí, jediné, co mě dokáže naštvat, když tam
dorazim a je plno :-).

Lukke [5. březen 2011 | 16:49]

Dle mého názoru nejpříjemnější klub v Plzni, jen to kazí šíleně lidí kdy není častokrát ani k
hnutí a dost často šíleně nahuleno...

Marley [13. únor 2011 | 03:52]

Pro mě určitě nejpřijatelnější klub v Plzni, kam rád zajdu i na celý večer. Na pivo sice těžko,
nebudu si na Bernarda zvykat a přitom ho znám moc na to aby pro mě byl zajímavou
ochutnávkou :-) Ale jinak.... dobrej program, pořád se tu něco děje, myslím, že na to, kolit tu
bývá lidí tu ani nakouřeno většinou tak moc není, jak mnozí tady píšou, ale třeba vylepšili
ventilaci, bývali to horší. Dobrej klubík jak na pařbu s partou, tak na posezení s nějakou obětí
opačného pohlaví. A kavárna? Podle mě opravdu nejlepší káva v Plzni, aspoň presso určitě....
ostatní teprv prozkoumám, ale už se na to těším :-)

paja1012 [11. září 2010 | 23:17]

Kavárna je velmi příjemná s pestrou nabídkou káv. Já osobně tam chodím i na kakao(a je to
kakao, ne granko nebo další rozpustné napodobeniny). Ale i jako kuřák musím uznat, že je
tam až nepříjemně zakouřeno.

Kiss [8. září 2010 | 20:52]

Dnes už tradiční podnik, patřící ke koloritu plzeňských diskoték, velký hluk, moc lidí, příliš
zakouřeno, ale většinou dobrá muzika a často i promítání.

pajik.kapriku [9. říjen 2009 | 11:18]

Anděl je podle mého názoru nejlepší podnik v Plzni. Hudba naprosto vyhovující :) za večer se
zde vystřídá hned několik žánrů. Obsluha též výborná :) vždy s úsměvem a ochotou. Prostředí
krásné :) Oceňuji celkem prostorný taneční parket, promítací plátno, salónek pro soukromé
akce, bar překypující výběrem pití a v neposlední řadě mně absolutně zaujala klientela :) Kdo v
Andělu nebyl, jakoby nežil!!

Hanyska [22. září 2009 | 10:44]

Řekla bych, že vcelku pohodový klubík. Začíná tu být více lidé, než bývalo zvykem. Hudba tak
nějak zmixovaná - což já osobně si raději poslechnu origináli. Víno mi tedy vůbec nechutná a
cenovš trošku víc. Obsluha - jak kdo - je to půl na půl. Kavárnička vepředu na mě působí
mnohem lépe - místo kam si přes den ráda na kávu zajdu. Příjemná obsluha a celkově lepší
než zadní část.

gary [2. červen 2009 | 01:57]

Co se týče kavárny, tam je to v pohodě. Klubu samotnému bych vytkl maximálně někdy
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podivné osazenstvo, často je tam poloprázdno a někdy hrají hudbu ne zrovna mého žánru. Ale
na pařící večer je to good.

ambiente [23. duben 2009 | 00:18]

Tak klubík si stále drží svoji kvalitu, avšak poslední dobou je pravda, že nejen že se nelze kam
posadit, ale v pátek, sobotu či jiné exponované dny se nelze ani protlačit dovnitř natož pak k
baru:)  ___________________________ [5. prosinec 2005 | 19:22] Celkem dobrý klubík, kam
lze vyrazit zapařit, a to nejlépe kolem půlnoci, kdy už je pořádně rozjařená nálada. Lze tu
potkat spoustu stejně naladěných mladých lidí. O taneční náladu se starají místní DJs
podporovaní projekcí na velkém plátně. Jistou nevýhodou je, že zde točí Bernard, kterému
člověk prostě musí přijít na chuť. 

Blueflanker [21. duben 2009 | 19:44]

Kavarna dobra, ale posledni dobou strasne nakourino a ztraci sve Genius loci. V klubu to
vetsinou hrozne rve a vetsinou se neni kam posadit, presto je to jeden z lepsich podniku v
Plzni, ktere stoji za to opakovane vyzkouset. Navic Bernard zde toceny chutna velice dobre

Shotice [4. říjen 2008 | 14:23]

suchej jedokategorickej klub, dřív jako šantán býval lepší. Pan šéf je lakota a podrazák ale to
nesnizuje kvalitu klubu Nicméně do tohoto pajzliku mě už nic nepriláká.

Syny [2. červen 2008 | 00:12]

Vyhovuje mi pivo, Bernard mi chutna. Ale zatim sem tam nicemu jinymu na chut moc neprisel.
Kdyz tam zrovna neni nejakej ozrala co tam  na nas vychyloval, tak u me zavaba vazla, prislo
mi, ze tam hrajou divnej styl hudby - takze to bude asi hlavne tim...

Jena [16. květen 2008 | 01:46]

Kavarna podle me hrozna. interier na pest, bez napadu, lidi divny. jo ale o patro niz, to je
celkem pohoda. kdyz neni hlava na hlave, je to prijemnej klubik. Akorat ty hajzliky jsou fakt
maly :)

kikina [29. duben 2008 | 21:18]

joo anděl café bar je geniální plzeňská kavárna, anděl music bar je geniální plzeňská
hospůdka... oceňuju výborný točený vínko, zavrhuju bernarda;)celkově good

bokry [31. březen 2008 | 20:17]

asi nejpohodovější taneční koutek pro nesnobovité zoufalce... vopčas sem zvítá i ňáká
snobárnička typu husa/alfa ale fpoho... jinak po lampě asi nejzajímavější hudební akce tady f
plzni... pátky sou supr zvlášť gdyž hraje to kudrnatý hovado(dirty bastrd) a pouští do toho
projekci maxipsa fíka... nelze si nefšimnout netradičních tanečních křečí mladých samečků
lákajících opačné pohlaví do svých spáru... pivo/limo je f pořádku

Y [20. březen 2008 | 13:11]

Bernardu sem tam na chut opravdu neprisel. Jasne pozitivum vidim v platne vzadu nad
parketem. Jinak narvanej prumer.

zavazal [14. březen 2008 | 08:22]

Určitě jedna z nejlepších kaváren v Plzni. Káva naprosto super a obsluha výborná, hlavně
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slečna Sandra. Vřele doporučuji i music bar.

Luca.3 [8. leden 2008 | 12:28]

dobrej klubík... dá se tu pokecat, poslechnout fajn musiku a hlavně semi líbí projekce filmu :)

Vladimír [11. listopad 2007 | 11:21]

výborný pivo, Bernard 10 je prostě paráda. skvělý projekce (hlavně animovaný filmy), celkově
příjemná atmosféra. akorát v kavárně bývá někdy trošku pomalejší obsluha. káva ovšem stojí
za to.

Vrky [29. říjen 2007 | 16:40]

Ta kavárna je fajn, příjemná obsluha, někdy ale trochu pomalá... Klub už je trochu horší, pivo
je tam hnusný, strašně málo místa, takovej zvláštní styl hudby... Nic moc

Matci [23. říjen 2007 | 20:45]

Bomba klub...:-)

Matci [22. říjen 2007 | 15:02]

Kavárna vpředu je naprosto supr. Dá se zde skvěle posedět. Kafe, nápoje i zákusky výborné.
Obsluha trochu pomalejší. Vzadu je to taky fajn, ale většinou dost hlučno a horko...

Janinininka [22. říjen 2007 | 10:11]

Nevím, ale moc se m tam nelíbí, podivní lidé.. ale třeba jeste zmenim názor :-)

Thaliana [18. červenec 2007 | 16:10]

Kavárna je moc příjemná - chodíme sem často. Bohužel už několikrát se nám stalo, že si nás
ani jedna ze 3 barmanek tak 15 minut ani nevšimla. Stejně tak jako když dopíjíme a nedej
bože chceme platit. Moc hezké prostředí ale pomalý personál...škoda

viliam [9. červenec 2007 | 00:06]

kavárna je prakticky po zrušení eurocafe jedinou, kterou navštěvuji, příjemná obsluha,
přijatelné ceny.. anděl máme s partou každou neděli jako rozjezd.. chodíme tam pravidelně na
filmy, na pár vyjímek se s projekcí trefí. P.S. když vám nejede bernard, tak mej stelu.

Stinin [25. červen 2007 | 23:39]

Kavárna je v pohodě, v zadu jsem z nebezpečí ušlapání radši nebyl. Ale jinak dobrej podnik...

H_U_G_O [18. duben 2007 | 11:14]

Klub supr. Kavarna humus- vstup na vlasti nebezpeci a pro idioty.

djPitriS [31. březen 2007 | 13:43]

Vybornej klubik, takhle si to predstavuju, nadherne udelanej, pekne poresenej problem s
mensim prostorem, supr zvuk, atd. Ale 5* bohuzel ode me nedostane a to za horsi vzduch a za
nekolikrat zminovaneho Bernarda :).

wee [13. leden 2007 | 16:48]

tady je to tak na víno, protože Beranard není nic moc. Jinak fajn projekce, dobrý konzíky.
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Kavárna je příjemná, věřím, že pro mnoho lidí velmi oblíbená. Pro mě stále představuje
šantánový klub, dívky s kávou a cigaretou, což není moje parketa. Ale velice kvalitní podnik. 

nasa [2. leden 2007 | 14:15]

u me maji male minus za bernarda, ale nejen tocenym pivem je clovek ziv (lahvova dvanactka
to jisti) casto zde byvaji koncerty zajimavych kapel, ale i djs + nedelni filmovy klub (teda
doufam, ze jeste probiha) asi nejlepsi misto na zatancovani vybornej zvuk, dobry vyber muziky

Petricek [10. říjen 2006 | 13:06]

Hezky zarizeny Music bar se skvelou ozvucovaci aparaturou a s vybornymi svetelnymi efekty.

pavliCZECH [7. říjen 2006 | 15:38]

dobré místo pro konání koncertů

Beny [27. září 2006 | 23:27]

Doporučuji sledovat program, hrávají zde zajímavé kapely.

Sparvar [18. září 2006 | 09:49]

Výbornej klubík na ranní řádění a odpolední kafe!:-)

Johnny [5. srpen 2006 | 14:38]

Já si nemůžu pomoct, ale Bernard 10° mi tady docela chutná. Jinak místo, kde se občas
pořádají dobré koncerty či projekce. I celkový interiér není k zahození.

Willda [25. červenec 2006 | 22:29]

dobrej klubík jak na koncerty tak na posezení na pivko a na plátno..akorát ten bernard se nedá
pít

Spidu [8. červenec 2006 | 22:42]

Jo  v pohodě bar. fajn obsluha, i když sem jednou řek že chci vodu a dali mi pivo ale to je
jedno =), občas i pěkně hrajou

znudíno [15. červen 2006 | 17:46]

tady neni co dodat... místo, který všechno jistí...

TONY [31. květen 2006 | 09:06]

Taky se mi tam docela líbilo, ale souhlasím, že ten Bernard fakt nic moc.

Pablo [24. duben 2006 | 20:59]

Dobrý klubík, akorát jak již bylo řečeno tak Bernard stojí za prd. Ale naštěstí tu mají plzeňskou
dvandu:) 

Cesar82 [16. duben 2006 | 09:34]

Klubík je to opravdu v pohodě, řekl bych, že je ho další výhodou je projekce filmů každou
neděli v 20. 30. Jinak nespornou nevýhodou by ani tak ten Bernard nebyl, ale ta cena za,
kterou se točí se mi zdá tedy dost přemrštěná.
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Fiky [12. duben 2006 | 17:19]

Asi nejlepší místo v Plzni, co znám, kde si člověk může zatancovat. Ale dám pravdu
Ambientovi, že ten Bernard je hrozný.

L@D@ [11. únor 2006 | 17:51]

Paradni klub, jak na koncert, tak na posezeni.. projekce na platne... Bernardu sem na chut
neprisel a to sem se pokousel hodnekrat. 
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