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Fashion Café

Adresa: Sedláčkova Kategorie: na kafe
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-775-204-320 (do 20-26kč/pivo)

Přijemné posezení u kafíčka "Lucaffe", nabídka kávových
specialit, dortů, dezertů, sladkých i slaných palačinek,
toastů, obložených sendvičů, plněných croissantů. 
Každý den nabídka snídaní i zvýhodněných snídaňových
menu od 08:00.
Otevírací doba: 
Po-Čt: 8.00 - 21.00
Pá: 8.00 - 22.00
So: 9.00 - 17.00
Jsou zde dostupné tyto extras: gastroPASS - Cheque
Dejeuner. V podniku se točí .

Komentáře

black_fish [3. květen 2014 | 17:46]

hunape [4. říjen 2012 | 10:27]

Výborné snídaně, dobrá káva, fajn personál, lepší začátek dne si člověk nemůže přát ;)

Adleita [4. červenec 2011 | 14:12]

Docela dobrá kavárna s ještě lepší polohou v centru města.

gary [6. květen 2009 | 00:09]

Opravdu kavárna na výši, tomu odpovídají ceny. Ale za kvalitu se holt platí. Obsluha na úrovni.
Kávy výborné, k tomu něco na zakousnutí, například snídani či zákusek a nebude námitek.
Prostředí super. Stačí jen vejít!

Blueflanker [10. červenec 2008 | 23:26]

Výborný podnik, kerý nikdy nezklame. Skvěle dělaná kává ( nedávejte si espresso, ale radši
nějakou netradiční třebas brazilskou kávu) Obsluha přátelská takže jen se zastavte :-)

Johnny [5. duben 2008 | 13:58]

Kavárna, která vypadá trochu jako pizzerie. Dobrá poloha, příjemná obsluha, výborné víno a
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široký výběr netypických zákusků a pokrmů. Na můj vkus možná až trochu moc světla, ale
jinak říkám - ano. :)

Vladimír [19. březen 2008 | 22:16]

příjemný podnik s výbornou kávou. oceňuji  široký výběr u kavárny poměrně nezvyklých jídel.
kromě klasických toustů a zákusků zde nabízejí například i několik druhů palačinek a teplá
sladká jídla (jako třeba buchtičky se šodo nebo ovocné knedlíky)

gashak [26. únor 2008 | 17:11]

Příjemná a vlídná obsluha, výborná kávička "lucaffe". Pivo, pokud vim, tak jen lahvové =)
Doporučuji

jus [6. únor 2008 | 15:06]

Menší útulná kavárna po ruce přímo v centru, kafe dobrý a je zde i širší výběr alkoholických
nápojů včetně točeného prazdroje
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