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Vrtule Music Bar

Adresa: Purkyňova Kategorie: do klubu
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20kč/pivo)

Útulný klub s pěti druhy točeného piva a pohodovými
cenami. Samozřejmostí je fotbálek a specialitou pinball. Z
muziky se dočkáte především reggae, ska, world music
ale i dalších alternativnějších stylů.
Otevírací doba:
Po-Čt 17.00 - 02.00 
Pá 17.00 - 04.00 
So 18.00 - 02.00 
Ne 18.00 - 24.00
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - kulturní akce -
regionální piva. V podniku se točí Svijanský Máz 11° -
Svijanský Kvasničák 12,5° - Svijanská Kněžna 13°.

Komentáře

Tomáš [24. červenec 2011 | 20:17]

Standardní bar se všemi pozitivy i negativy, které k tomu patří ? slušné pivo, obsluha na baru,
tmavší a trochu zakouřenější prostředí, stolní fotbálek...

gambrmen [6. říjen 2009 | 18:05]

duben 2007: bezva klub (slovy obsluhy: je to tam takovy novy, nepoblity:-), supr obsluha,
vyborny  pivo (hlavne kvasnicak!), ceny ujdou... Muzika vskutku alternativni (barman ma rad
francouzsky alternativni rap), ja bych teda  radsi vic ska a reggae na ukor hiphopu.  edit rijen
2007:  Stale absolutni spokojenost, vyborna hudba (reggae, ska. hiphop uz se nevyskytuje),
Ale bohuzel je asi spokojeno cim dal vice lidi, takze byva dosti plno...  edit rijen 2009: Do Vrtule
se udajne chysta Koutske pivo!!

senton [3. říjen 2009 | 17:28]

Klasická knaipička bez kuchyně, nýbrž moc příjemná. Těší mě výběr piva-Svijany už nejsou
vzáctností ale tady chutnají a mají na výběr:) Výborný a udržovaný fotbálek a celkem dost
místa na sezení. Záchody jsou prostorný a čistý. Na hudbě se dá domluvit s obsluhou, jsou tu
docela ochotní. V podniku se nehulí a potkáte tu milé lidi. Já doporučuji

Chico [16. prosinec 2008 | 21:59]

Dobrej bar ! Mají velkej výběr piv, i který se jinde v Plzni neseženou, díky tomu jsou jedinečný.
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Bohužel ty piva sou opravdu nehorázně ble a flašková 12°C je z německa :-). Škoda toho.
Velmi pěkné prostředí, obsluha je sice jenom na baru ale i tak je příjemná. Otvíračka je
příznivá i noční návštěvě. 

Blueflanker [16. prosinec 2008 | 19:39]

Zajímavý podnik se spoustou dobrých piv i příjemných cen. Dobrý na různorodé oslavy, škoda
jen,že je v něm tak příšerně zakouříno...

Méďa Béďa [30. listopad 2008 | 16:12]

Do tohoto podniku jsem se těšil, jednak zde mají mé oblíbené Svijany, druhak jsem v tom
baráku 25 let bydlel, takže jsem byl zvědav, jak dnes vypadá sklep, kde míval soused brikety
:-).  Bohužel, návštěva se nekonala, hned po otevření dveří jsem dostal takovou facku od
cigaretového kouře, že jsem se otočil a prchal... Možná by neškodilo občas vyvětrat i přes
zimu.

Špit [16. říjen 2008 | 16:16]

nejlepšíííí!!!!

pichy [28. srpen 2008 | 22:22]

Muzika mi tady moc nesedla, ale to byla jen maličkost. Vynahrazují to vynikajícím pivem...
druhej den mi ovšem dělá trošku problémy:-)). Každopádně je to velmi příjemnej podnik;-))

jochy [26. srpen 2008 | 10:59]

skvělá volba když nevíte kam zapadnout... i přes zavíračku ve dvě ráno, je tam často i v pět
možnost zchladit své útroby severočeským svijanským. Místní společnost může vypadat trošku
neobvykle, ale stačí přisednout a uvidíte že to nebude tak strašné.

Verunin [20. červenec 2008 | 21:03]

Vrtuli sem si zamilovala kvůli útulnému prostředí příjemnému pro oči, točeným Svijanům a
milým lidem, kteří se tam dají potkat ;) nemůžu vytknout naprosto nic, snad jen-mohli by
otevírat dřív než v pět, určitě by na tom neprodělali :))

bokry [23. březen 2008 | 18:17]

Sqěle rozjetej klubík dokonce funkční uš celey 1den rok... supr výběr svianskýho pifka...
10sítku piou enom neználci nebo ráno místo vody... maí fotbálek flipr a dokonce i wc... supr
hudba lidi opsluha=rodina moe hodnocení ale neni objektivní páč sem tam yako doma věčinou
čelo na baru

m@estro [23. únor 2008 | 22:02]

Zapadlý a přitom hojně navštěvovaný klubík. Fajn pivo, konkrétně Svijanský baron 15°,
pekelně nakládá (jenom škoda že se stáčí jenom jednou za rok na Vánoce), pohodová
obsluha, ale bohužel jen tuze málo místa a dosti nedostupná pípa.

Mirok [18. prosinec 2007 | 02:02]

Moc pěkný tady... Další z míst, kde se v Plzni zadrápkovaly Svijany-a to je dobré. Přeju klubu
dobrou budoucnost, nakročeno má dobře. K muzice stejná připomínka jako Gambrmen, taková
alternativní :-).  edit prosinec 07: Vrtule je jistota na zakončení večera, ať jdu kam jdu, stejně
skončim tady :-). Zatím si klub udržje nasazenou laťku, což je skoro nevídané. Většinou se
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nový klub okouká a po čase stagnace upadá. Tady to naštěstí není tuctovka, takže místo
stagnace spíš nárůst. Abych jen nechválil, tak je tu taková malá drobnůstka - umístění baru.
Když chce člověk pivo musí se prodírat úzkou nudlí mezi schody a lidmi na baru (něketří z nich
si mimochodem nárokují celou plochu baru :-( ). A ta Svijanská pípa je tak daleko....oj joj :-)

Midian [12. prosinec 2007 | 20:55]

Vynikající klub se skvělou obsluhou a výborným pivem! Hudba většinou neřve, takže je
snesitelná :) Velký mínus je to, že je tam po chvíli dost nakouřeno a téměř nedýchatelno a pro
nositele kontaktních čoček jako jsem já celkem nepříjemné. Ale jinak fajn!

Johnny [10. říjen 2007 | 23:07]

Fajn obsluha a výborné pivo. Tím ale výčet kladů končí. Nedýchatelně zakouřený vzduch
(kromě místnosti s barem), divné prostředí a divná hudba srážejí tento klub na obyčejný
průměr...

nasa [14. září 2007 | 13:35]

Vybornej klub, konecne nekde taky hrajou i alternativni francouzskej, finskej a kdovijakej dalsi
rap :-))  to abuse: 5 + 1 - 3 != 2 (zopakuj si matiku pro zakladky :-)) + technicka - co je spatnyho
na tom fotbalku? uz to moc nehraju a neorientuju se v tom

Abuse [1. září 2007 | 17:43]

Normální klub. Hvězdu + za Svijany, hvězdu - za obsluhu, další - za naprosto nechutnej
Gambrinus a ještě jednu dolů za debilní fotbálek. To máme 5 + 1 - 3 = 2

Michal [19. srpen 2007 | 13:04]

Já tuhle muziku moc nemusim, ale bylo to tam super a je to snad jediný místo v Plzni, kde maj
Svijanskej Kvasničák a Kněžnu v točenej podobě takže úplná bomba.

Shotice [7. červenec 2007 | 09:03]

Naprosto nelepší klubík v nudné plzni.. za prvé je třeba pochválit pochopitelně úžasnou
obsluhu pro kterou není nic problém, výborný svijanský pivko i místní chemickou limonádu
lagunu.. výbornej nakládanej hermelínek a s hudbou to také není nejhorší. Vrtule Za 10
hvězdiček.

steve-o [20. červen 2007 | 13:20]

Pohoda místečko.  Co je opravdu nutné ocenit je neutuchající ochota personálu pro kterou
není prakticky nic problémem. Například při problému s fotbálkem (sežrání peňez bez
vypadnutí míčků), jsme nejen dostali zpátky svoje peníze, ale ještě jednu pětku navíc jako
bonus. Tomu prostě říkam přístup orientovanej na zákazníky.

ambiente [20. duben 2007 | 18:14]

Obsluha na baru velice v pohodě, při nějaké skupině by šel i společný účet. Výborné svijanské
pivko, jak jinak. Příjemné prostředí a super fotbálek.
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