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Koutland

Adresa: Kollárova Kategorie: pivnice
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-739-775-846 (do 20kč/pivo)

Koutland je vlajková pivnice Koutského pivovaru, kde
najdete všechny druhy koutského piva.
Koutské pivo je tradičně vařené české pivo, které
neobsahuje žádné náhražky sladu,je bez pasterace a
není uměle dosycované.
Obsluha vám na požádání udělá řezané z jakéhokoliv
druhu (10,12,14,18) piva. Jelikož se jedná o pivnici, k
jídlu jsou vesměs druhy jídel jako utopenec, nakládaný
hermelín atd. Prostor pivnice je značně rozsáhlý, po
pravé straně jsou ve výklencích umístěny hrací automaty
tak aby nerušily ostatní u stolů. Na přední zdi je
velkoplošná televize, na čelní zeď je promítán obraz z TV
projekce. Platit je možné pouze hotovostí.
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - kulečník
- jukebox - TV/projekce - regionální piva. V podniku se
točí Koutské 10° - Koutské 12° - Koutské Tmavé 14° -
Koutské Tmavé 18° - Koutské nefiltrované 12°.

Komentáře

Shotice [26. říjen 2008 | 10:37]

Celkově na mě udělalo dojem pouze koutské pivo na všechny způsoby... jinak je to spíš sport
bar o ničem.ŠKoda nevyužitého prostoru.

Jena [1. srpen 2008 | 00:25]

Strasna hospoda, strasny typy lidi, ukrutnej projektor, proste hospoda pro gastarbeitery. Ale
Koutska kvasnicova dvanda je jako kdyz jite dort. minimalne ochutnat byste meli zajit!

Johnny [15. červenec 2008 | 13:47]

Nesympatický prostor, veskrze obyčejné pivo, ale celkem pohodová obsluha.

Vixen [14. červenec 2008 | 16:04]

Pivko je výborný! Ale celá hospoda a obsluha strašná!!! Jedna návštěva stačila!
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Kostěj [23. červen 2008 | 12:49]

To zřejmě nejlepší pivo z jejich nabídky je kvalitativně skoro stejně dobrý jako G10 :-) Navíc to
tam vypadá dost strašně. Jednou stačilo.

pavliCZECH [11. červen 2008 | 16:21]

prostředí i pivo hrozný. To pivo mě dovádí k nepříčetnosti jak je hnusný

Michal [27. květen 2008 | 21:24]

Tak Koutský vynikající po všech směrech, vynikající 10°, kvasnicová 12° taky super, to
prostředí, fakt nic moc, chtělo by to na tom trochu zamakat. Eště furt tam tancujou ty slečny na
baru? Jestli jo - ZRUŠIT!!! Ne, že by to nebylo pěkný, ale do tohodle podniku se to vyloženě
nehodí.

Jeník [26. květen 2008 | 23:01]

Koutský pivo vynikající, ale prostředí naprostej děs. Velký prostor, neútulné, pod relativně
pěkným dřevěným  barem, modrá diodová světýlka? ... a blikající vánoční řetěz (v květnu). Ve
vedlejší místosti umakartové stoly, každá židle jiná, Mona Lisa a vedle foto Americké z 60. tel...
nevkus. No na vlajkovou pivnici Koutskýho to opravdu nevypadá.

prochy.91 [22. březen 2008 | 16:13]

Dobrý píva, obsluha ok, velká projekce, fotbálek atd. takže vše jak má být. Jednu hvězdu ztrácí
za neútulnost, jinak nemám výhrady.

Bill.jr [23. září 2007 | 22:00]

Po doporuceni jsem ze zvedavosti navstivil Koutland. Mam rad ruzna specialni piva. Co mne
ale cekalo byl sok! Proste klasickej nonstop... Zatezovej koberec, obyc vybaveni, trochu mi to
pripominalo nektere sportbary. Navic ten velky prostor pusobi hrozne neutulne. Pivo relativne
OK, ale nenadchlo mne a bohuzel diky dojmu z interieru se mi nepodarilo ozkouset vsechny
druhy.

fuckoff [6. červen 2007 | 10:53]

Upřímně řečeno pivo super, hospoda fpoho za h**** stojí program. Hospoda a
dancextravaganza? o čem to je. buď jedno a pořádný, ale míchat dvě věci najednou to se
nevyplácí! Program v hospodě je pivo a kdyuž tak zpívaná, nebo live koncerty. 

gambrmen [12. květen 2007 | 19:13]

Piva fajn (hlavne kvasnicova!), ale prostor opet divnej(jak uz je u Koutskych hospod v Plzni
zvykem). obsluha OK. A hlavne ty akce, ty diskoteky nebo co to je, me tam zrovna moc
nelakaji. 

Beny [4. květen 2007 | 14:56]

Fajn obsluha, supervelká projekce, ale jinak dost strohý interiér. 

Lanita [25. duben 2007 | 17:43]

Zdravíme z Koutlandu!!, Vysíláme všechny sportovní přenosy MS v hokeji, včetně dalších
vybraných. Program na pátek 27. 4./07: Ve 21h. hraje Dj LACO a 3-krát během večera
vystoupení DIVOKÝCH KOČEK... Bonus:Každý kdo slaví 27. 4. narozeniny a přijde za
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barmanem s OP získává láhev sektu Bohemia. Rezervace na t.č.:739/775846 Všichni jste
srdečně zváni....

Chody [21. duben 2007 | 14:01]

Má recenze zde: Koutland.

Pepa Zbůch [19. duben 2007 | 15:06]

V sobotu 21. 4. 07 od 20 hod. je zpívaná a tanec s Gerym Schejbalem a od půlnoci sobotní
dance Extravaganza. BONUS: Každý kdo slaví 21. 4. narozeniny a prokáže se u barmana OP,
získáví lahev sektu Bohemia.
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