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Budvarka

Adresa: Karla IV. Kategorie: pivnice
České Budějovice - CentrumII. cenová kategorie

Telefon: +420-386-360-471 (do 20-26kč/pivo)

http://maly-pivovar.pivnice-budvarka.cz

Original pivnice Budvarka v hotelu Malý pivovar vznikla jako první Original pivnice Budvarka v
roce 2003. Pivnice prošla změnou interiéru, došlo také k rozšíření prostoru zastřešené
zahrádky. Nový interiér této pivnice slouží jako vzor pro ostatní pivnice sítě Budvarek.
Tradiční a přitom moderní design vytváří skvělou atmosféru pro příjemné posedění s přáteli,
kteří rádi stráví společné chvíle u dobrého a kvalitně ošetřeného piva. V jídelním lístku
naleznete speciality z české i zahraniční kuchyně. Milovníci piva se mohou těšit na klasický
Světlý ležák Budweiser Budvar, světlé výčepní pivo či pivní specialitu Bud Super Strong, ale i
na tzv. kroužkovaný ležák, který vyžaduje zvláštní péči a proto je součástí nabídky pouze
vybraných restaurací.(Oficiální text)
Kapacita podniku je 120 míst, v letních měsících lze využít zahrádku.

Otevírací doba:
PO 11:00 - 23:00
ÚT 11:00 - 23:00
ST 11:00 - 23:00
ČT 11:00 - 23:00
PÁ 11:00 - 00:00
SO 11:00 - 00:00
NE 11:00 - 22:00

HOTEL MALÝ PIVOVAR
KARLA IV 8
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
724478554
lukas.asenbryl@seznam.cz

Provozovatel
EUROGASTRO CZ s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
13000 Praha 3 - Žižkov
IČO: 26114950
DIČ: CZ 26114950

Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - ubytování. V podniku se točí Budějovický
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Budvar 12° - Budějovický Budvar 10° - Budvar Tmavý 12° - Bud Super Strong 16 - Budvar
kroužkovaný 12°.

Komentáře

EstherB. [8. červenec 2011 | 20:43]

Moje oblíbená pivnice ve městě. Příjemné prostředí i obsluha, dobré jídlo.

Matiasek [8. prosinec 2009 | 21:13]

Má oblíbená hospůdka, výborně zde vaří a to pivko jako křen!

Michal [4. prosinec 2007 | 23:18]

Super interiér, výborný pivečko, obzvlášť Kroužkovanej ležák a vynikající nakládanej hermelín.
Škoda že se sem nedostanu tak často...

plom [10. srpen 2007 | 16:12]

Vyborné pivo, dobra kuchyně i přijatelné ceny. Jen velké množství lidí občas odradí.

greatbeer85 [13. březen 2007 | 20:19]

Tohle je asi moje nejoblíbenější pivnice v Budějicích, hlavně díky kroužkovanýmu Budvaru,
který je opravdu výborný. Obsluha se mi tu zdá na dobrý úrovni, na pivo nečekáte dlouho a i
jídlo mi tu chutnalo. Také interiér je velmi vkusný. Určitě doporučuji.. už jen kvůli tomu
kroužkovanému pivu.
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