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Samuel
Adresa:
Telefon:

Krašovská
Plzeň - Košutka
---

Kategorie: pivnice
III. cenová kategorie
(do 20kč/pivo)

Hospoda Samuel je papundeklové souboudí nacházející
uprostřed točny autobusů 30,33,39,40,56 na Košutce.
Jedná se o čtyřkový podnik pro velmi otrlé.
Otevírací doba:
PO-ČT: 12:00 - 23:00
PÁ: 12:00 - 24:00
SO: 11:00 - 24:00
NE: 11:00 - 23:00
Jsou zde dostupné tyto extras: cykloturistika. V podniku
se točí Gambrinus 10° - Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře
Carlos66 [21. prosinec 2010 | 11:32]
Pro dobrej Gambáč 11° jedině sem !!! Když se tu sejde dobrá partička, je tu vždycky prča.
aranek [8. listopad 2010 | 21:07]
Zvenku dřevěná bouda, zevnitř nálevna poslední kategorie. Pivo (G11) slušné, rázovité
postavičky, stůl pro štamgasty, nebojte se si k někomu přisednout (vzhledem k malým
prostorám to občas jinak nejde). Verdikt - na osvěžení ano, s dívkou jděte raději jinam.
gambrinus [27. červenec 2010 | 21:16]
Ach ta nostalgie...! Kolik neděl jsem tu \"proseděl\" v čekání na autobus, když jsem cestoval z
Košutky na Skvrňany! Pokud se Vám zadaří usadit se na lavice v té části hospůdky, kde je
vchod, máte vyhráno! Svým způsobem originální a stylová knajpička.
spikeweb [16. březen 2010 | 14:14]
Samuel na me budi dojem rodinne hospudky. Toci zde Gambrinus 10°a 11°. Za posledni dobu
se zde vyrazne zlepsila obsluha, ktera voli vice nez alternativni hudbu k poslechu, coz se me
osobne zamlouva! Neni to jen si tam skocit pro cigarety nebo s PET pro pivko... kdyz se
domluvi vice lidi, da se tam skvele posedet a pokecat. Urovni se samozrejme Samuel neda
srovnavat s podniky v centru Plzne, ale ty se zas nemuzou srovnavat cenove se Samem. Ma
to sve pro i proti. Ja nikdy nebyl zklamanej... nic lepsiho by na tomto miste stat nemohlo!
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Karlomír [24. leden 2010 | 20:14]
pivo do petlahve, leda..
BeeZze [16. listopad 2008 | 19:43]
Na pivko do petky stačí, jinak děs:D
Shotice [4. říjen 2008 | 14:49]
Historický pankový skvost. Už tam stojí léta. To nejde ani doporučit ale vidět by ste to měli:-)
ReNAtQa [2. srpen 2008 | 14:49]
vyborny pivo a skvela obsluha(ze Makysku?:D)
čajda [9. únor 2008 | 15:56]
jo fajn hospudka a korat tu naalejvaj nezletilim!!!!
Y [7. prosinec 2007 | 15:56]
Srdecni zalezitost. Rozpadajici se hospoda postavena z papundeklu. Osazenstvo tvori
penzisti-stamgasti a mistni z Kosutky. Pivo toci primo ze sudu ukryteho pod deskou. Zachody a
jejich kvalita je pro opravdove znalce podniku 4tr. Chut piva ackoliv je cepovane v takovychto
pomerech neni uplne spatna. Vycepak & jecho chot tvori neopakovatelnou obsluhu.
Jeník [18. listopad 2007 | 22:50]
Vhodná na pivo do petky k táboráku v nedalekých lesích. Jinak nepoužitelná.
misaMisova [8. listopad 2007 | 21:39]
:))) no tak sam, je to samozrejme prvotridni putika, s prvotridnima ozralama a divnou radoby
obsluhou, ale bydlime hned naproti... a kdyz jsme lini, tak si zajde pro pivko, ale radeji si s nim
sedneme na zastavku, protoze vevnitr je trosku nedychatelno a mistni stangasti dost oplzle
cumi a komentuji :)))
baqui [8. červenec 2007 | 21:54]
Fakt hnusná nálevna.
paja [22. únor 2007 | 20:21]
Majitel této hospody je největší antipodnikatel v této republice. Podle toho také zařízení vypadá
a funguje. Divím se,že ještě nevyhlásil bankrot.
gambrmen [18. únor 2007 | 21:04]
Navstevu nemuzu nic jineho nez jednoznacne nedoporucit a kdyz uz by nekdo opravdu
mermomoci chtel travit cas napr. do odjezdu autobusu zde, tak toceny pivo bych
nedoporucoval a to durazne (radsi investujte do lahvove P12°)
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