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U Mrože

Adresa: Plzenecká Kategorie: pivnice
Plzeň - Slovany III. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20kč/pivo)

http://hospodaumroze.unas.cz

Mrož žije dál! 

Žluto-modrá hospůdka s přívětivou obsluhou v přední části Slovan vhodná k posezení u piva.
Čas od času se zde pořádají převážně punkové koncerty a rozjeté akcičky jako maškarní
apod. Pokud se dostaví hlad, přijde vhod nakládaný hermelín či utopenec za lidové ceny, či
pizza nebo třeba česnečka z pizzerie Cortina  od naproti, kterou vám po domluvě přinesou i
sem.
Otvírací doba: 
Po-Pá 14:00-23:00 
So 17:00-23:00
 Jsou zde dostupné tyto extras: šipky - kulturní akce - letní zahrada - TV/projekce. V podniku
se točí Gambrinus 10° - Svijanský Máz 11° - Svijanská Kněžna 13°.

Komentáře

Wodpad [17. srpen 2010 | 12:18]

Štve mi že se to přesunulo, někteří lidé zůstali, někteří ne, já už taky moc nezajdu, nevím čím
to je, ale jinak se mi docela i někdy zasteskne, obsluha špičková jídlo a pivo super Dopručuji

Shotice [26. říjen 2008 | 11:01]

Co je malý to je hezký to je asi nejtrefnejsi k této hospudce.skvěláá obsluha - fajn lidi.. prostě
paráda:-)stojí za to navštívit, v létě i malá zahrádka

Jeník [6. říjen 2008 | 18:20]

Super hospůdka na pokec a na vynikající Svijany.

gambrmen [30. květen 2008 | 15:43]

Diky abnormalne nizkemu stropu a abnormalni spotrebe cigaret zde popijejicich se zde skoro
neda dychat a nekdy si ani neni videt na spicku nosu. Proto tak jednou za hodinu az dve
probehne pruvanove vetrani dvermi.

Y [20. březen 2008 | 11:42]

n1 underground podnik v plzni. Fakt nejlepsi lidi + atmosfera. Da se tu prozit par dni v kuse,
takze proc ne. United we stand, divided we fall.
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pevajs [8. červen 2007 | 10:59]

Mrož 4ever. Punk´s not dead. Co jinýho dodat???

Ayla [8. duben 2007 | 12:20]

Strašně nahuleno, hrozně maličký... Strávit celej večer... asi ne-e, ale při ostrých loktech se
koncerty jakž takž dají....

mařenka [14. únor 2007 | 22:59]

Zajímaví lidé, zajímavé zážitky...

Bible [10. únor 2007 | 02:00]

V téhle hospodě lze téměř pokaždé narazit na naprosto neuvěřitelné lidi a zážitky s nimi. Nikdy
jsem nic podobného neviděl, snad jen někdejší Notor klub na Roudné by se dal ke Mroži
přirovnat... 

Mirok [3. leden 2007 | 23:56]

4 hvězdičky za atmosféru :-). Jinak ale zahuleno a záchody hodně ukrutný. Pěkné posezení je
na dvorku. Sám bych sem na pivo nešel.

Erumaxille [18. říjen 2006 | 16:39]

je to tu pjostě supr!!! záchody jsou tám vpoho, a jedno umyvadlo??? a co... jo zakouříno je
tááám, ale to se dá přežít... supr lidi, maruška je nej barmanka jakou znám!
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