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Sklípek

Adresa: Martinská Kategorie: na víno
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-608-403-630 (do 20-26kč/pivo)

Vinárna Sklípek je malá útulná vinárnička ve sklepních
prostorech na rohu Americké a Martinské ulice. Najdete
zde širokou nabídku vín a exotických míchaných nápojů.
Vzhledem k velikosti prostor je vhodné sejít tu spíše s
menší partičkou, nebo prostě jen posedět ve dvou.
Členitost sklepního prostoru poskytuje dostatek
soukromí.
Jsou zde dostupné tyto extras: gastroPASS - Cheque
Dejeuner. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský
Prazdroj .

Komentáře

willik256 [20. červenec 2012 | 11:45]

prostory fakt malinký, ale na vínko s kámoškou to stačí :) Navíc pro milovníky plzeňskýho
divadla a hlavně jeho herců, hudebníků, kulisáků a všech co mají s DJKT něco společnýho je
Sklípek přímo ráj ;)

zelvicka [14. duben 2010 | 13:44]

Obsluha příjemná, ale co se týče čistoty, nic moc. A možná by se taky mohly dodělat různě
věci - např. opravovaná, znovu nenatřená zeď. Nevypadá to moc hezky.  Ceny v pohodě, spíš
levnější.

Vladimír [10. květen 2008 | 22:27]

tenhle podnik býval výborný, ale podle mého názoru jeho úroveň už delší dobu výrazně klesá.
jednoznačnou výhodou je otevíračka dlouho do noci i přes týden.

majkla [5. leden 2008 | 16:24]

Sklípek je klasika, léta si drží dobrou pověst, jsem zde vždy spokojená.

ambiente [15. únor 2007 | 13:15]

Vcelku příjemné posezení u dobrého vína. Nabídka je opravdu široká, ale nabídka vín
rozlévaných je vcelku omezená, výběr tvoří především lahvová vína, bude tedy muset
spořádat celou lahev. Nicméně ve dvou, myslím, ji lze zvládnout hravě. Také zaujmou vcelku
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originální míchané nápoje (+*). Prostředí i obsluha velmi příjmená (+**).  A že by tu bylo nějak
extra drahý pivo jsem si teda nevšiml. 

Snap [8. květen 2006 | 23:00]

Skvělé posezení, příjemná obsluha ... co více si přát :o)

Shotice [1. duben 2006 | 11:07]

skvělý koktejlky(moje oblibená zelená louka) výborná obsluha... dobrá hudba, dobré víno,
drahé pivo, pohoda jazz.. Do sklípku kdykoliv!!!!!

L@D@ [12. únor 2006 | 00:36]

Pohoda... dobra obsluha... dobry ceny... dobre misto a koktejly jako skelna vata jsou opravdu
vypecene.
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