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U Zlatého Lva

Adresa: Žižkovo náměstí Kategorie: pivnice
Tábor - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-381-252-397 (do 20-26kč/pivo)

http://www.budvar.cz

Dům, ve kterém je otevřena Original pivnice Budvarka, patří k nejstarším domům v Táboře. Byl
postaven okolo roku 1490. (...)
Dominantou přízemí i prvního patra Budvarky jsou pozdněgotické nosné sloupy, které spolu s
historickou klenbou dotvářejí starobylou atmosféru domu. V přízemí se nachází pivnice s
novým výčepem z masivního dubu, mědi a mosazi.
Restaurace v 1. patře nabízí speciality staročeské i mezinárodní kuchyně včetně oblíbených
pivních specialit. Soukromí poskytne salonek. Za teplého počasí si návštěvníci mohou posedět
v útulné předzahrádce.
Pivnice spolu s restaurací má celkovou kapacitu přes 100 míst. Interiér je vybudován podle
konceptu Originální pivnice Budvarka, který vytvořil Budějovický Budvar. Spojuje prostředí
tradiční, ale moderní pivnice s příjemnou atmosférou, kde si mohou návštěvníci vychutnat
vynikající, kvalitně ošetřené pivo a výbornou českou i mezinárodní kuchyni.(Oficiální text)
Otevírací doba:
Po- Čt: 10.00 - 23.00
Pá- So: 10.00 - 24.00
Ne: 10.00 - 23.00
Jsou zde dostupné tyto extras: . V podniku se točí Budějovický Budvar 12° - Budějovický
Budvar 10° - Budvar Tmavý 12° - Samson 13° - Bud Super Strong 16.

Komentáře

hladova_zed [4. září 2012 | 16:54]

Pěkný interiér restaurace, příjemné posezení na zahrádce, milý personál. Jídlo za ty peníze nic
moc a pivo ucházející. Jednou stačilo a musím se přidat k Sili nedoporučuji.

Sili [31. srpen 2010 | 15:02]

Doporucuji vsem vyhnout se tomuto podniku. Pivo dobre (zejmena krouzkovy lezak mohu
doporucit), ale jidlo primo tragicke. Zelna polevka za 40 korun zde znamena deset lzicek
obarvene vody od zeli s trochou zeli a pulkou bramboru. Spagety bolognese za 130 korun
znamena pripalena sekana s kecupem a cosi cemu se snad da rict spagety a tak bych mohl
pokracovat. Jist v tomto podniku znamena jist v nejhorsi restauraci na svete!
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