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Coffee-shop

Adresa: nám. A. Němejce Kategorie: do klubu
Nepomuk - Nepomucko III. cenová kategorie

Telefon: +420-775-966-415 (do 20kč/pivo)

http://www.coffee-shop.cz

[s]Coffee Shop - Restaurant & Club[/s] je prostorný podnik na Nepomuckém náměstí. Každý
den až do 23 hodin je možnost se tu levně najíst, v nabídce je i pizza a mexická kuchyně, v
nabídce jsou též stálé hotovky. Funguje rozvoz jídel, a to po Nepomuku zdarma. Každý víkend
se konají party a koncerty s převážně alternativní hudbou. WiFi připojení zdarma a internet na
erárním počítači.
Otevírací doba:
Po-Čt 11.00 - 23.00
Pá-So 11.00 - ??
Ne 11.00 - 23.00
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - kulturní akce - letní zahrada - ticket
Restaurant - gastroPASS - vegetariánská kuchyně - rozvoz jídel. V podniku se točí Gambrinus
10° - Plzeňský Prazdroj  - Kozel Černý  - Svijanský Máz 11° - Svijanský Kvasničák 12,5°.

Komentáře

jacobs1 [24. únor 2012 | 18:11]

dakujem za opravu telefonniho cisla

Kiss [21. květen 2009 | 19:10]

Docela v pohodě kavárna, s velice slušným výběrem piva! Byl jsem zde na kole a zastávka
mne opravdu posílila!

rasta [27. listopad 2007 | 23:50]

na čEpu se objevily i sWIJANY (11° MÁZecc), hurá! *****

fousatýpánsbříškem [5. listopad 2007 | 13:29]

supr jídla, pivo jde, ale rozšířil bych nabídku akce paráda, mohlo by chodit víc lidí :-)

Neverhooder [17. říjen 2007 | 13:24]

 Pro mě teda nejlepší (protože de facto jedinej) klubík v Nepálu. Fakt hustý akce každej
vákend! Alternativní muzika a přitom čistý prostředí vč. hajzlíků. Příjemnej a vcelku zajímavě
designově řešenej interiér. Fakt bohatá nabídka chlastů. Pivo bohužel pouze made in Pilsen.
Je třeba zmínit v okolí naprosto bezkonkurenční pizzu, fakt dobrý mexika (lepší než v
Ixcatlánu!) i solidní hotovky za lidový ceny. A barman "slušňák Ondra" nemá chybu :-)
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gambrmen [24. srpen 2007 | 01:53]

Dal bych pravdepodobne mnohem vic hvezdicek, kdyby pri me navsteve (pravda ze pri konani
Nepalfestu) nedosli vsechny tri druhy tocenych piv! Jinak ceny jidel jsou skutecne lidove, v
nabidce je treba i rizoto za par korun.
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