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Vinárna Hrozen
Adresa:
Telefon:

Palackého
Plzeň - Centrum
+420-773-971-250

Kategorie: na víno
II. cenová kategorie
(do 20-26kč/pivo)

http://www.vinarnahrozen.cz
Stylová vinárna v lokalitě kolem Kollárovy ulice. V nabídce je široký výběr jakostních vín,
hotovky a minutky domácí, české i mezinárodní kuchyně. Velký výběr steaků z hovězího masa
a ač vinárna, je tu i možnost ochutnat regionální piva z různých krajů, jejichž nabídka se
pravidelně obměňuje. Je zde nekuřácký salonek.
Otevírací doba :
Po - ST : 11-23
ČT - Pá : 11-24
Sobota : 17-24
Neděle : Zavřeno
Jsou zde dostupné tyto extras: regionální piva - nekuřácký prostor. V podniku se točí Klášter
Kvasnicový 12° - Střídající se piva - Holba Šerák kvasnicový 11°.

Komentáře
kutna [18. leden 2016 | 17:57]
Poté, co začal v Hroznu pracovat ten mladý číšník, se Hrozen neskutečně zvedl a chodím
pravidelně když vím, že tam bude. Profík, s hosty jedná jako v hotelu, přesto nenuceně a s
vtipem. Ve víně se vyzná, rád si nechám doporučit. Široká nabídka malých jídel k vínku.
Takhle to má vypadat. Na směnu mladých holek, které o víně nemají ani páru, ani nepáchnu.
Annette [4. květen 2013 | 08:58]
Jednou jsme sem zašly s kamarádkou pro sudové víno, ale bohužel obsluha asi neměla o
vínech ani páru. Chtěly jsme spíše sladší červené víno, místo toho jsme si domu odnesly asi to
nejkyselejší, které jsem kdy měla. Nicméně dala jsem tomuto podniku ještě jednu šanci,
tentokrát i s posezením uvnitř vinárny a nemohu si stěžovat. Víno výborné a obsluha velice
příjemná.
a0b9 [28. prosinec 2012 | 22:03]
Býval to fajn podnik, v poslední době šel dolů. kvalitou jídla i obsluhou. vínka měly dobrý, pivka
taky. co mě opravdu rozčilovalo, že nedávají vodu z kohoutku (doslova jsem se dozvěděla, že
šéfová či majitelka si to nepřeje)... takže vzkaz pro paní majitelku: pokud si u vás někdo dá tři
dvoudecky vína a večeři, nemyslím si, že Vás ta skelka vody vytrhne.)
pucmeloun [26. listopad 2012 | 21:23]
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Výborné víno i obsluha!
blb [7. červen 2011 | 19:08]
Vyborna kuchyne, i vinka, obcas zajimave pivo na cepu, neni co dodat.. s obslouhou take
zadny problem:-)
jochy [28. únor 2011 | 21:59]
Dle mého názoru velmi dobrá volba k posezení u vína v centru Plzně. Místní nabídka piva mě
však taky nenechává nikdy chladným a i při vinařské návštěvě u vína nezůstávám.
Mr.Scully [11. červenec 2010 | 18:00]
Příjemná obsluha i místo, obvykle volno. Lze vytknout snad jen nabídku - při naší poslední
návštěvě postupně došlo jedno pivo, pak i druhé pivo a ani požadované jídlo nebylo.
nusowitz [3. leden 2010 | 20:19]
V poslední době jsem tento podnik navštívil 2x v rychlém sledu. Víno perfektní a Klášter také
dobře ošetřen. Ale kámen úrazu byla obsluha. Člověk se nemohl dočkat příchodu. Jednou si
servírka psala sms, pak pokuřovala a nakonec jedla polévku. Tohle by chtělo hooodně zlepšit,
pak by se nedalo nic moc vytknout.
Kiss [5. červen 2009 | 15:18]
Jedna z novějších vináren, na nepříliš přívětivém místě blízko centra, ale obsluha snaživá,
víno chutné, stejně jako jídlo, ceny ujdou. Prostředí nic moc, ale poměrně slušný interiér.
nasa [9. prosinec 2008 | 13:54]
vynikajici kuchyne! pivko take v poradku, prijemne je to, ze je stale pivo klaster a druhe se
meni, takze clovek ochutna i mene znama piva. obsluha tez v poradku, prijemna, rychla... jo a
psal jsem uz o te vyborne kuchyni? vzhledem k pomale (a costo i dost otravene) obsluze jsme
prestali vinarnu prestali navstevovat. doufam, ze se brzy objevi nejaka zprava, ze se to
zlepsilo...
Chico [22. říjen 2008 | 18:06]
Vinárna příjemného vzhledu, kamenný interiér se sudy plnými korků se povedl. Víno posoudit
nemůžu, ale pivo je znamenité. Klášter sem poprvé ochutnal na PP oslavě a zachutnal mi, tak
jsem ho šel ochutnat a opět sem si pošmákl.
Blueflanker [12. červen 2008 | 14:44]
Nevím, z podniku mám rozporuplné pocity. Jednou se nám stalo, že obsluha nepřišla ani do
20 minut po našem příchodu. A pokaždé tak trošku naštvaný pohled. Jinak víno dobré a
atmosféra také v pohodě.
gambrmen [13. březen 2008 | 22:16]
Obsluha prijemna ale nekdy trosku vazne. Pivko vyborne!! Maji jeste lahvove Novopacke pivo
s extraktem konopi "Hemp Valley Beer" ale vzhledem k cene 39,- za 033l to neni zadny extra
zazrak. Velkym plusem je i nekuracky salonek. edit: Vyborne ja taky to, ze je tam vzdy jeste
jedno tocene pivo jako pritoc, kde se stridaji ruzna piva co pan majitel doveze. Ted jsem tam
ochutnal Frantiska13°, drive namatkou Berounskeho medveda ci Dalesice.

Stránka 2

Michal [4. prosinec 2007 | 23:15]
Super vinárna i když víno vůbec nepiju, chodim sem kvůli kvasnicovýmu Klášteru - vynikající
pivečko. Jen víc podniků který se nebojí točit něco novýho a hlavně jinýho než Plzeň!!!
Gorky [18. červenec 2007 | 21:11]
celkem pekna vinarna s prijmnou obsluhou lec ji trvalo asi deset minut na tocit pivo a bohuzel v
dobe me navstevy nefungovalo chlazeni takze jsem si nemohl vychutnat jinak vyborny
kvasnicový klaster Tak od te doby sem tam byl nekolikrat a prvni zkusenost uz se
neopakovala ba naopak Klaster vybornej a pani vrchni nenecha nikoho dlouho cekat...coz teda
souvisi i s tim ze si tam vzdy sednete...jeste sem tam nevidel ani poloplno
Péti [18. červen 2007 | 15:28]
Hezká vinárna. Příjemná a ochotná obsluha. Paní poradí a doporučí. Jídlo i víno vynikající.
Moc dobrý Irschai Oliver. Výborné jsou jídla na prkýnko, jen tak k vínečku vynikající.
Vohry [18. květen 2007 | 20:34]
Pěkný interiér.. Nezvyklý výběr piva.. Vcelku příjemná obsluha a koukal jsem že zavedli i
polední menu..
Fiky [16. duben 2007 | 16:08]
Pěkný podnik, kde mají skvělé pivo a i výborně vaří. A musím i změnit i názor na rychlost
točení piva, páč při poslední návštěvě to bylo úplně v pohodě.
Chody [2. duben 2007 | 10:51]
Celková spokojenost, vynikající pivo, vynikající jídlo, jako perličku lze uvést, že v hlavní
místnosti
je
vyhřívaná
podlaha,
bližší
informace
zde
http://www.pivni.info/Akce_2007/Akce_VHPK_07.htm
ambiente [25. březen 2007 | 20:32]
Velice milá a příjemná obsluha - rychlost v mezích. Útulné posezení, velký výběr vína a
především výborný kvasnicový Klášter! Jídlo je taktéž výborné, kuchař umí připravit i různé
mexické speciality - napřklad sýrem nadívané obalované papričky Jalapeňos...
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