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U Závor

Adresa: ČSL odboje Kategorie: hospoda
Chrást - Chrástecko III. cenová kategorie

Telefon: +420-603-533-018 (do 20kč/pivo)

Podnik je koncipován jako Music Bar, v podstatě se ale
jedná o klasickou vesnickou hospodu. Jsou zde dvě
místnosti; přední s výčepem, kde jsou ubrusy Gambrinus
a zadní salonek s velkým stolem, kde jsou ubrusy Svijan
a fotbálek. V salonku lze uspořádat i větší oslavy. 
Od října 2010 v nabídce hotová jídla.
Otevírací doba:
Po-Čt 10.00 - 22.00
Pá 10.00 - 24.00
So 11.00 - 23.00
Ne 11.00 - 22.00
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - kulečník
- TV/projekce - cykloturistika - regionální piva. V podniku
se točí Gambrinus 10° - Svijanský Máz 11° - Koutské
10°.

Komentáře

jochy [29. září 2008 | 08:24]

Dobré pivko kousek od nádraží v chrástu. V hospodě potkáte pár štamgastů a příjemného
výčepáka. Kulečník a šipky v zadní části je jen pro zimou otužilé. Sál v zadní části slouží jako
skladiště, a kdyby se vyklidil a trošku se tam zatopilo, bylo by ho možné využít. Na pivko dobrá
volba, i kvůli výběru ;)

debrdy [14. leden 2008 | 19:12]

Tuto hospodu navštěvuji téměř každý víkend. Neni to žádná restaurace, spíš tak třetí cenová.
Zato je tu výbornej hostinskej s kterym se rozhodně nenudíte a když sou lidi a dobrá nálada,
tak neni problém zavřít třeba až ve čtyři. Doporucuju výborný Svijany a koho omrzí točený
pivko tak může lahvovej kvasnicovej 12 Bernard nebo Chodovar. Je zde taky sál kde čas od
času hrajou začínající rockový a punkový kapely. V samostatné místnosti je kulečník a šipky,
ale ty nedoporučuju, jelikož občas přičítaj a nebo taky ne. Jídlo je smažený "co mrazák dal" a
nebo utopenec a hermelín. Záchody slabej průměr. Velká nevýhoda je absence venkovního
sezení. 2 hvězdičky dávam jako štamgast, jinak by byla 1. Pro Plzeňáky mířící z vlaku na
zábavu do Liďáku by to měla bejt povinná občerstvovací stanice!  14.1.2008 Od ledna se
začala na čepu střídat Kněžna se Svijanským Kvasničákem. 
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