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Café Pecka

Adresa: Františkánská Kategorie: na kafe
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-603-259-100 (do 20kč/pivo)

Café a Music Bar Pecka je poměrně nedávno otevřená
kavárna nedaleko náměstí Repubilky. Interiér laděn lehce
funkcionalisticky, lež je to ten typ kavárny ve výloze. Jsou
zde dostupné tyto extras: fotbálek - jukebox -
TV/projekce. V podniku se točí Gambrinus 10°.

Komentáře

Jaki [27. březen 2014 | 10:28]

Docela ucházející místo... prostory pěkný, takže na kávu a kus řeči docela v pohodě. Pravda
je, že obsluha občas zaspí, ale taky se to nechá přežít. Jen upozornění... kdo není zvědavý na
pubertální výjevy omladiny, která se zde často schází, ať jde raději jinam.

willik256 [20. červenec 2012 | 12:07]

tak tohle rozhodně neni pecka, ale ani to neurazí... prostor pěknej, obsluha ujde ačkoliv by to
vypadalo líp, kdyby všichni měli stejné oblečení nebo aspoň černou zástěru... plus je, že tu
mají Fénixe Ale pokud nemáte náladu poslouchat nekontrolovatelné výbuchy smíchu a výkřiky
snad třináctiletých slečen a jejich přátel, tak si vyberte jiné podnik :)

Filer [22. květen 2011 | 20:40]

Tak ignorantskou obsluhu už jsem dlouho neviděl... toto s kavárnou opravdu nemá nic
společného...

janinka.1990 [10. červenec 2010 | 00:08]

Bývala to super kavárnička, kde jsme byli pečený vařený. Teď - děs a hrůza. Nevím, proč se
tohle nazývá kavárnou.

gary [5. květen 2009 | 23:31]

Do tohoto podniku zajdu jen velmi málo, přesto, pokud není zrovna plno, což je večer skoro
vždy. Tak pěkné posezení, někomu můžou vadit nenechavé pohledy přes skleněnou stěnu.
Obsluha v pohodě, prostředí zajímavé.

zavazal [28. únor 2009 | 12:57]

Bývala to ze začátku fajn kavárnička. Příjemnou a vždy usměvavou obsluhu vysřídali lidé,
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které to v práci moc nebaví a podnik se pomalu proměňuje v multifunkční zařízení pro
náctileté.Vrcholem by bylo z tohoto podniku udělat nonstop. Myslím si,že to k tomu spěje.

Chico [10. únor 2009 | 19:17]

naprostý souhlas s Blueflankerem :-) děs, šílenství a hokuspokus

Blueflanker [10. únor 2009 | 13:27]

Rekl bych ze podnik nema vyjasnenou budoucnost ani orientaci, pripada to jako herna,
solarium, kavarna a tancirna v jednom. Driv to byvalo v pohode a rad jsem se chodil.. Mozna to
bude i lidma, mezi kterejma se necitim moc dobre a kdyz jde clovek okolo podniku napriklad v
patek vecer. Hruza a des, ale jako laborator\"pohostinstvi\" to slouzi vcetne ohromne sklenene
steny vyborne

pajuna [9. leden 2009 | 20:05]

Kafe Pecka je prostě pecka!!!!! Sem rád chodim.

PanHost [13. červenec 2008 | 12:12]

Celkem pohodová kavárna, nic méně zdálo se mi že nahoře jsou cítit záchody? Jinak to bude
asi v  poho podnik. Architektura se nezdá něčím výjmečná.

majky.20 [19. květen 2008 | 07:19]

tenhle klub vypadá celkem zajímavě svojí new age architekturou

Janinininka [22. říjen 2007 | 10:32]

Celkem příjemný podnik... hezky zařízené... ráda tam občas zajdu na jedno, dvě, tři... ale tam
netočí desítku, ne?

Matci [21. říjen 2007 | 20:34]

Je to tu PECKA...:-P... ale jednou nás celkem dostala servírka, která byla tak kyselá,že se to
skoro nedalo vydržet:-/... takže jen tak dál, ale vybírejte příjemnější lidičky...;-)

čajda [22. září 2007 | 21:50]

tato kavarna je ok byl jsem tom asi jenom 2 krat ale hodne me zaujala budu jse tam rad
vracet!!!

scampa [17. srpen 2007 | 14:34]

Pecka je pecka! Akorát pak neměli led :-(

deny.gat [16. srpen 2007 | 15:13]

fakt pecka!!!... a příjemní barmani k tomu...
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