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Formanka

Adresa: nám. Republiky Kategorie: hospoda
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-608-334-433 (do 20kč/pivo)

Plzeňská Formanka by se dala zařadit do seznamu
klasických dobrých plzeňských hospod. Příjemná a
vstřícná obsluha navozuje pohodovou atmosféru, podnik
je vhodný zejména, po zamluvení, k větším akcím typu
třídních nebo firemních srazů, možno spojených i s
večeří, výborně zde totiž vaří. Nemalou výhodou je
lokace přímo na hlavním náměstí. Jsou zde dostupné
tyto extras: ticket Restaurant - gastroPASS - Cheque
Dejeuner. V podniku se točí Kofola  - Gambrinus 10° -
Plzeňský Prazdroj  - Master 13° - Gambrinus Excellent
11°.

Komentáře

Venca [25. srpen 2011 | 20:49]

Podnik prošel změnou už delší dobu jsou tu zastaralé informace. Chtělo by to obnovit. :)
Restaurant Formanka je i nově vymalovaný, upravený, dobrá kuchyně a čepováné pivo je
lahodné. Každopádně Vás obslouží velmi příjemná obsluha.  Webové stránky:  http://www.
plzenskaformanka. wz. cz/

Jeník [14. leden 2010 | 18:15]

Staropramen, Budvar, Lochota, Gambáč, Bernard, Gambáč...V této hospodě se majitelé a piva
mění jako ponožky..  ještě ty Svijany chybí. Jinak v současné době je to spíš taková obyčejná
pivnice, ale co jsem tam teď nedávno byl, tak obsluha byla hbitá a příjemná.

gary [2. červen 2009 | 01:31]

Tak tento podnik připomíná spíše vesnickou hospůdku. Zatím jsem zde neměl jídlo, jen různé
druhy piva, ale stačilo to. Prostředí ale špatné není, s osazenstvem je to horší.

Kiss [22. duben 2009 | 21:14]

Pivo velmi kvalitní, interiér průměrný, příliš zakouřeno. Pokrmy malý výběr, stejně jako víno.
Obsluha podprůměr, restaurace pomalu ztrácí na oblíbenosti i dávném lesku.

Formanka02 [14. leden 2009 | 21:27]
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Jídlo velice dobré, avšak cenově též na vyšší úrovni. Prostředí průměrné. Malý výběr vín
(jeden druh bílého a jeden druh červeného v litrových lahvích). Obsluha v pořádku. Pivo dobré.

gambrmen [8. březen 2008 | 20:03]

Prostorny podnik, velke stoly ->vhodne pro akce ve vice lidech. V patek vecer (a asi i jindy)
dost plno ->takze asi rezervacku. Bohuzel, na cepu jiz neni Lochota:-)

Vladimír [24. listopad 2007 | 21:59]

dobrá restaurace, na oběd i na pivo, výbornej Lochota, můžu jenom doporučit. s připisováním
piv jsem se zde nesetkal, naopak, jednou nám vrchní upsal pivo za ubalení cigarety :)

Matci [22. říjen 2007 | 20:56]

Jedna návštěva podniku a dojem: NIC MOC...

Pan Tomas [14. září 2007 | 19:26]

Tak tedy čárky navíc můžu potvrdit... Pikolíkovi je holt třeba neustále připomínat, že pivo se
čárkuje jen jednou, tedy ne při objednání a pak ještě při přinesení. Jinak jídlo i pivo celkem
průměr.

ogisek3 [14. červen 2007 | 11:55]

nevim, kdo si tu plete plzeňské hospody... pro mě je tu dobré pivo a hlavně příjemná a vždy
usměvava obsluha... a nova výzdoba a bar je super... moc moc pekná hospůdka a i navíc na
dobrém místě.

Vasek [16. květen 2007 | 13:23]

Skvěle tu vařej je tu v pohodě posezení, točej výborný pivo, jen jeden nemilej zážitek, vrchní
se nás snažil neuvěřitelně natáhnout a to 2x za sebou, tak to u mě Formanka na nějakej čas
skončila...

Michal [10. leden 2007 | 11:39]

Za začátku celkem vázla obsluha, ale pak už to bylo v pohodě páč tam bylo míň lidí. Plusem je
že točí Lochotu (bohužel jenom 14°)takže za nim nemusim až na Lochotín.

nasa [2. leden 2007 | 12:55]

Kdyz se sejde vetsi skupina, tak obsluha celkem vazne, ale kdyz se clovek posadi pobliz baru
ve dvou, ve trech, tak tam uz nasuchu nezustane (vetsinou) Jidlo mi vetsinou chutnalo skoda
ty brzky zaviracky

pavliCZECH [1. říjen 2006 | 17:45]

Klasická "plzeňská" hospoda. Již název napovídá, že jde o podnik s delší tradicí. Točí tu
výborně pivo a obsluha vás nikdy nenechá na suchu déle než je zdrávo...:-) doporučuji

sedamaster [25. srpen 2006 | 17:27]

Souhlas obsluha tam stojí, stála a určitě i v budoucnu bude stát za hov*. Navíc tam zavíraj v
tejdnu celkem brzy, tuším v 23:00, se člověk ani neopije ;) + dávám jen za jídlo a lokalitu.

dzezulak [1. červenec 2006 | 09:38]
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Poloha dobrá a to je asi tak vše. Pivo se mi zdálo kyselé, jídlo bych řekl nic moc, malý porce a
drahý.Číšník a čisnice chvilku stíhali, ale pak se náhle zastavili-zřejmně panáky a začal nosit
někdo kdo asi náhodně přišel. Prostě hrůza. Nedoporučuju

jesetter [7. květen 2006 | 08:55]

Jedno z velkých plus Formanky je poloha. Jinak bych ji hodnotil jako klasickou hospodu s
dobrym pivem a jídlem. To s těma čárkama navíc se mi tady nestalo, ale třeba jsem měl jenom
štěstí:)

Votep [24. duben 2006 | 17:10]

Opravdu klasická hospoda s dobrym pivem, chutnou kuchyní a obstojnou obsluhou. Jináč ty
piva na lístku navíc nám tam asi taky jednou zbyly...

Chody [8. březen 2006 | 15:41]

Tak tady jsem byl naposledy, když tu točili ještě Velkopopovickýho Kozla, kterej tu byl obzvlášť
v létě vynikající, asi zase zajdu, ale na Lochotu

Stinin [24. únor 2006 | 11:14]

Celkem normální hospoda, nikdy jsem tam teda nepobyl déle než hoďku, takže se nám
nestalo, aby nás šábli. Ale už jsem viděl i lepší podniky.

L@D@ [13. únor 2006 | 19:35]

Dobrá hospoda se spatnou obsluhou

Fiky [11. únor 2006 | 11:37]

Hospoda celkem pěkná, která se hodí pro větší akce nebo srazy. Na druhou stranu jsem ale
horší obsluhu v životě nezažil.... A ještě když pijete v pár lidech pivo a po zaplacení toho co
každý měl Vám zbyde na lístku ještě deset piv navíc, tak se nedivte, páč se to tam stává velmi
často....

Enrique Ondo [19. prosinec 2005 | 18:17]

Byla by to poměrně pohodová hospoda, která je vhodná i na veselí o více lidech, ale...ale
nebejt tý casto opravdu neepříjemný obsluhy. Taky sem z nekolika na sobě nezávislejch zdrojů
slyšel a na vlastní kapsu zažil, že vás tady občas natááááhnou, obzvláště když jde o větší
skupinu a pije se hodně.
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