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U Křelovců

Adresa: Mikulášské náměstí Kategorie: pivnice
Plzeň - Slovany III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-320-056 (do 20kč/pivo)

Jedna z klasických a legendárních hospod v Plzni.
Útočiště mnoha opilců plzeňského kulturního
undergroundu, ale také například studentů blízkého
Mikulášského a Církevního gymnázia. Čas od času zde
hostují písničkáři - Jim Čert nebo Záviš.  Jsou zde
dostupné tyto extras: . V podniku se točí Gambrinus 10°.

Komentáře

Nakopavac [3. duben 2014 | 23:31]

Punk není mrtvej!

Kiss [6. březen 2011 | 18:52]

Dnes spíše klasika plzeňských pivnic, ale pivečko stále dobrý a šmakovalo, obsluha rychlá,
vtipná a vše za lidovku.

Votep [28. září 2007 | 12:31]

Slyšel jsem spoustu doporučení ohledně nejlepšího piva v Plzni, ale zase jako úplnej zázrak mi
to nepřišlo. Nicméně pravda je, že dobrý bylo...

baqui [8. červenec 2007 | 21:32]

Nejlépe natočený a nejchutnější Gambáč v ČR, přátelské prostředí, přátelští psi, když je
náhodou něco k jídlu, je to vynikající, na nealko, malý piva nebo dokonce malý panáky
zapomeňte :) Zkušení štamgasti na svých místech... Jedinou výtku mám, a to, že odstranili
fotbálek...

Vasek [17. květen 2007 | 13:37]

tady vás do pití nutí, když dete na 1 musíte to říct hned u vchodu...

herisu [21. březen 2007 | 14:42]

jojo, křelovci, to je hospoda. Na obsluhu si nelze stěžovat, občas je i něco k snědku (sekaná,
utopenci). někdy celkem hutný vzduch.
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pavliCZECH [7. říjen 2006 | 15:37]

jo jo, taková pětka se čtyřkou(rum s griotkou) to je věc!!! vskutku undergroundová hospůdka,
ovšem další pivo máte na stole ještě před tím než jste dopili to poslední....-)).

vendis [30. duben 2006 | 17:27]

klasická trojka, rádi jsme ji navštěvovali v studentských letech

bravesirrobin [27. duben 2006 | 18:17]

********** a ještě pár hvězdiček navíc. Jak říká citát z putiky:" Nebeské řádění vesmírných lovců
zažiješ k ránu U Křelovců

Méďa Béďa [26. duben 2006 | 01:28]

Nevíte někdo, kde skončil ten blb, kterej tam čepoval někdy v létech 1980-1983? Později byl U
Koců... Zaslechl jsem, že to byl kantor vyhozený v 70. letech z politických důvodů z gymplu a
po kašpárkové revoluci se prý zase vrátil učit... Jestli je to pravda, tak pámbů se študáky, byl to
jeden z největších blbů, které jsem v životě potkal.

Jeník [6. březen 2006 | 19:59]

Hospoda kde je zbytečné ptát se na čaj, nealko, či malý pivo:-) 

Beny [20. únor 2006 | 10:19]

Vemte si náhradní plíce:)

matee [19. únor 2006 | 19:46]

Pokud chcete nejlepší Gambrinus 10° v Plzni, tak zavítejte právě sem. Štamgasti jsou poněkud
svérázní, takže o zábavu je postaráno :))

Enrique Ondo [31. leden 2006 | 15:35]

Putika nejhoršího kalibru- špína, hnus a ožralí dědci. Nicméně může tam bejt i zábava.

Stránka 2


