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Prešovská

Adresa: Prešovská Kategorie: na bar
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20kč/pivo)

Café Music Bar Prešovská je profláknutý plzeňský
non-stopáč nedaleko centra. V podstatě lze říci, že je zde
pořád dostatek lidí, a to i v brzkých ranních hodinách,
protože zde mnoho partiček končívá své pitky.  Jsou zde
dostupné tyto extras: fotbálek - nonstop - TV/projekce. V
podniku se točí Gambrinus 10° - Gambrinus Excellent
11°.

Komentáře

Lukke [6. březen 2011 | 12:12]

Něco naprosto šíleného. Lidé chodící se bavit do takhle špinavého a zakouřeného prostředí
jsou dle mého názoru prasata.

Kiss [3. říjen 2009 | 22:52]

jedním slovem hrůzinec, to už je spíše varianta, když není opravdu kam zajít a všude je
zavřeno, prostředí baru příšerný a o obsluze raději ani nemluvím, pivo se nedalo pít, spíše tak
na zalévání květin.

gary [4. září 2009 | 12:57]

Ideální na krátké posezení, pokud máte chuť na pivo či dvě. Je fakt, že někdy se na to druhé
čeká docela dlouho. Prostě kombinace baru a kavárny s hernou vše dohromady. Obsluha v
pohodě, ale nechvátá.

pichy [28. srpen 2008 | 22:52]

Něco jako Kulička.

jochy [26. srpen 2008 | 12:24]

dobrá volba, když vám ze sadů ujede eNko. Dát si jedno a rychle vypadnout, shází se tu
zajímavá společnost, ale asi bych si nevybral...

thierry [3. březen 2008 | 12:08]

byl sem tu sice jenom jednou, ale podnik to byl docela fajn... pivko se taky dalo...obsluha mi 
dobra,pac mi nalila presto,ze mi jeste nebylo 18...takze prumer :)
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Johnny [23. listopad 2007 | 02:06]

I Prešovská patří k těm málo nonstopům, do kterých jsem ještě ochotný zajít na pivo.
Nejčastěji pozdě v noci nebo k ránu, ale i v té době se přecejen rozmýšlím, kam zapadnu.
Přestože jsem zde byl svědkem několika rvaček, příchodu policie apod. nikdy jsem já sám
neměl problém a to pivo tu nechutná hůř, než jinde. Při čekání na noční bus, první tramvaj
nebo když už mají prostě jinde zavřeno, neuděláte chybu, pokud zajdete sem.

misaMisova [8. listopad 2007 | 21:35]

Je to pajzlik, plnej ruznych individui, ale obcas byl dobrej :)

Votep [28. září 2007 | 11:46]

Jeden z lepších nonstopů v centru. Pivo maj většinou dobrý, ale když si tam ve čtyři ráno
dáváte patnáctý, tak už to může bejt jedno.  Nedavno po rekonstrukci, sice skoro to samy jako
predtim, ale potešilo mě hlavně, že přidali druhou mušli na hajzlíky:-)

Kostěj [23. červenec 2007 | 13:42]

Rozumnej nonstop.

Stinin [26. červen 2007 | 00:29]

Když porovnám tenhle non-stopáč a Amareto - tak tohle je milionovej podnik. Rád si pouštím
muziku na Jukeboxu, takže fakt dobrý.

Vasek [17. květen 2007 | 11:51]

Klasickej nonstopáč, music bar snad jen na vobrazovkách :-)

Vohry [14. březen 2007 | 13:28]

V pohodě nonstop který jsem často navštěvoval dokud naproti neotevřeli Pub ale i teď jsem
občas zajdu hlavně díky přijémné otvírací době:)

Mirok [4. leden 2007 | 00:02]

Klasika nonstopáč na velmi dobrém místě, ale když tak přemýšlím tak jsem tu nikdy neměl víc
než 2 piva. Pro plzeňáky spíš čekárna na Nko s výčepen pro mimoplzeňský na vlak.

kubrts [25. listopad 2006 | 15:03]

Dnes posez bezmala do sesti. Obsluha bez problemu, pifko dobry, kafe taky. Pridavam se k
nazoru, ze je to jeden z nejlepsich nonstopaču co znam.

Beny [24. listopad 2006 | 16:33]

Pozor na obsluhu- dokáže být nepříjemná...

ambiente [30. duben 2006 | 13:14]

V poslední době se to tu o dost zlepšilo, opravdu se jedná o jeden z lepších non-stopů ve
městě - není to taková tak klasická herna. Je zde Jukebox a i k ránu to tu lze celkem pěkně
rozjet, bohužel to pak dopadá tak, že domů se dostanete až v pozdních ranních hodinách:)
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