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Alkatraz

Adresa: Klatovská Kategorie: na jídlo
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20-26kč/pivo)

Celkem příjemná hospůdka ve sklípku s minutkovou
kuchyní. V létě navíc s možností posezení na zahrádce.
Podnik je také vhodný k pořádání větších srazů. Přes
všední dny mají polední menu za solidní peníze, tak
dobrou chuť s na zdraví! Jsou zde dostupné tyto extras:
fotbálek - letní zahrada - ticket Restaurant - gastroPASS -
Cheque Dejeuner. V podniku se točí Gambrinus 10° -
Plzeňský Prazdroj  - Kozel Černý  - Gambrinus Excellent
11°.

Komentáře

Wodpad [17. srpen 2010 | 12:32]

Super knajpa, pivo dobrý obsluha super. Doporučuji na pivní dýchánek

hard [4. červenec 2010 | 13:05]

Plzeňské sklepy po stopadesáté. Jídlo nic moc extra, ale na krátké posezení k pivu to ujde.

Kiss [30. říjen 2009 | 18:58]

Není to zrovna top podnik, ale dobře zde vaří a mají i dobré víno. Obsluha se chovala poměrně
vřele a interiér je určitě podmanivý. Ceny jsou v normě a porce také.

gary [2. červen 2009 | 00:40]

Tak zde jsme měli nedávno třídní sraz a při vstupu mě nutno říct, zaujala celková cihlová
klenba sklepa. Prostředí uvnitř nebylo úplně špatné. Obsluha byla lehce nevrlá, ale jinak v
pohodě.

Chico [21. duben 2009 | 21:57]

Dobrá hospůdka, chodím do ní často, dá se říct že každý týden při volné hodině. Dal sem si
řízeček a nemůžu si na nic stěžovat, byl moc dobrej. Cihlová klenba je moc povedená, řekl
bych, že Alkatraz je jeden z nejlíp provedených sklepů v Plzni. Jinak si dejte bacha na obsluhu.
Když je za barem ženská všechno je v pohodě, je milá a má dobrý pivo. Ale když je za barem
chlap je to nehorázná katestrofa. Kyselej čumák, neochota a ODPORNÝ PIVO a TAKY
PŘIPISUJE ČÁRKY NA ÚČET A PODĚLÁVÁ!
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Blueflanker [21. duben 2009 | 19:39]

Kdyz jsem jeste navstevoval gympl, byla to oblibena hospoda studentu, da se zde slusne najist
a i pivo neni nejhorsi, presto, ze preferuji jine hospody okolo. Jen pozor na obsluhu a hlidejte si
ucet, nebo na nem naleznete o par carek vic, v pripade vice jidel i o polivku!

cement [13. únor 2009 | 13:29]

no z nějakýho důvodu sem chodim už přes 4 roky chodim.

Lajka [6. prosinec 2008 | 12:15]

Celkem dobrá hospůdka, na dobrém místě. Jídlo standartní. Hodně často využívaná jako pivní
dojezd všelijakých kurzů.. docela vhodné zarezervovat stůl předem.

ludfra [26. říjen 2008 | 10:55]

Krásně udělaná restaurace, dobrá obsluha a výborná dvanáctka, asi proto tu mají stále plno.

pichy [29. srpen 2008 | 13:13]

Nic extra, ale mam to kousek od školy, tak už sem tam náký to pivko do sebe hodil.

Nowik666 [15. duben 2008 | 12:50]

Jo přesně jak řekl Thierry, je to tam na pohodu, neříkám, že to je bůh ví co, ale na pivko a
pokec je to hospoda v pohodě.

thierry [20. únor 2008 | 20:31]

nj, hospoda hned u skoly... pivko je tu obcas primo bozsky... obsluha obcas pomalejsi, ale
nejni to nic hroznyho... idealni na pokec s kamosema (viz kazdej patek kolem 12:30 kdy se tu
schazime) :)

Kajman [14. únor 2008 | 16:55]

Poslední dobou tam pivo nemá žádnou pěnu, resp. pokud nějakou má, tak do minuty je pryč. A
to je tedy síla.

L@D@ [7. prosinec 2007 | 13:17]

Celkem utulna hospoda, pres den tu delaji 2-3 hotovky. Ceny jsou priznive a poloha v centru
taktez..

maxinquaye [26. červenec 2007 | 13:00]

klasicka hospodorestaurace. nic vic, nic min. spis min

jus [26. duben 2007 | 17:52]

Při každé návštěvě tohoto docela pěkně zařízeného podniku se setkávám s pomalou
obsluhou. Je to asi jen jediná vada, ale dost zásadní. Jinak pivo dobrý, jídlo taktéž a poloha
ideální. Ceny bejvaly lepší, ale pořád jsou přijatelný.

m@estro [9. duben 2007 | 20:06]

Pivo nic moc, obsluha pomalá. Ale prostředí vcelku příjemé. 
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Spidu [9. prosinec 2006 | 20:48]

Takovej normál, nic extra, snad jen ten leguan nebo co to je vtom akvárku tam, ale nikdy se to
neukáže =)

Majdalena [13. listopad 2006 | 10:26]

celkem fajn podnik s výbornou kuchyní

pavliCZECH [11. říjen 2006 | 16:37]

Jediná devíza je blízkost centra. Jinak nic extra

washek [13. září 2006 | 14:37]

Suprova hospudka blizko centra s prijatelnymi cenami, hezkym prostredim a vybornou kuchyni.
Obsluha je prijemna, i kdyz nekdy by mohla byt trosku rychlejsi (ale neni to nic zavazneho).
Mame uz tam odsedeno dost akci, takze doporucuji.

ambiente [30. březen 2006 | 13:48]

Prostředí je zde fakt příjemné, dokázal bych si tu představit posezení s lidma ze třídy, ale i ve
dvou s přítelkyní. Působí to zde vlídným dojmem. Jinak s nepříjemnou obsluhou jsem se
nesetakal, možná krapet pomalejší, ale jen do té doby, než se naladí na naši vlnu.  Jídlo zatím
nehodnotím.

gambrmen [31. leden 2006 | 10:10]

souhlas s Abusem, obsluha dost neprijemna....

Abuse [9. prosinec 2005 | 02:55]

Je to tu sice pěkné a levné, ale přesto mi tu nějak chybí atmosféra a setkal jsem se i s
poněkud nepříjemnou obsluhou. Může to být jenom můj letmý dojem. 

Enrique Ondo [8. prosinec 2005 | 18:07]

Pohodová a stylová hospoda ideální na pokecání a popití, protože pivo je za levný peníz a
přitom úroveň hospody odpovídá vyšší cenové kategorii. Vyplatí se rezervace, protože bývá
často napráskáno.
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