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U Kostků

Adresa: V Malé Doubravce Kategorie: hospoda
Plzeň - Doubravka III. cenová kategorie

Telefon: +420-373-315-009 (do 20kč/pivo)

Hostinec U Kostků se nachází na Doubravce blízko
Těšínské ulice. Je to sportovní hospoda, takže její interiér
zdobí fotografie fotbalového mužstva blízkého SKP
Rapid. Tento hostinec je tradiční, takřka kultovní
hospodou. Novinkou je pak plazmová televize pro
sledování sportovních přenosů.
V současné době je podnik po celkové rekontrukci - zdi
obložené dřevem a celý ve světlém stylu. Ze stěn zmizely
tradiční obrazy - například Skok Sv. Václava v Lenoře
L.P. 1992.
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky -
TV/projekce. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský
Prazdroj  - Kozel Černý  - Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře

R5929 [30. prosinec 2016 | 14:31]

Výborná hospoda a výborná obsluha. Tam se také dozvíte, co jste ještě nevěděli. Radek
Bischof Tel. 606 106 312

m@estro [6. únor 2016 | 10:28]

chilliroach [22. září 2013 | 14:50]

Příjemná hospoda, dobré pivo, fajn obsluha... na Doubravce jasný favorit.

Demanta [5. srpen 2010 | 15:49]

ano, výborné pivo, obsluha i jídlo. Byla jsem tam xkrát na obědě a vždy jsem si pochutnala.

ludfra [29. listopad 2008 | 16:29]

Výborné jídlo i pivečko, doporučuju!

debrdy [31. říjen 2007 | 23:09]

To byly časy. Když sem hrál fotbal na Rapidu byl sem tu aspoň 3krát tejdně. Jak bylo
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několikrát řečeno, Béďa je opravdu Pan výčepák. Dopuručuju kuřecí rarášky, potom budete
mít opravdu velkou žízeň!

ibotek [12. srpen 2007 | 09:28]

TOP 5 Plzeňských hospod  bez debat. A Béďa dokázal rozehrát svůj barmanský koncert na
tak malém prostoru... Životní výkon! Brilantní ve všech směrech!

dofos [25. červenec 2007 | 16:35]

Nejlepší hospůdka na doubravce, pifko jak od pána boha,v pohodě výčepní, dobrý jídlo. Neni
co řešit až umřu necham se spÁlit a rozprášit po zemi.:D

Sobbina [23. červenec 2007 | 15:26]

Nejlepsí hospůdka široko daleko a ty topinky... mnam... ale to myslím zna každy kdo
navštěvoval opavskej gympl.

mysmys [6. červen 2007 | 10:51]

Jedna z nejlepších hospod co znám. skvělé pivo, obsluha, lidi a ty buřty na pivě co tam mají
jsou naprosto bezkonkurenční - určitě je vyzkoušejte

Lock [26. květen 2007 | 12:45]

Vsichni milovnici klasicke Ceske pivni kultury v prijemnem prostredi s milou obsluhou a
vynikajicim dobre opecovavanym pivem slyste. Nasel jsem to misto. Po zdarile rekonstrukci je
zde cloveku proste dobre. 

Vitek [25. duben 2007 | 22:12]

Lepší hospodu nenajdete, věřte mi, nemá chybu. Je to jedna z perel české kultury.

Shotice [7. duben 2007 | 13:46]

nedáš si pivo.. tak si za debila

nasa [3. únor 2007 | 11:59]

kamos doporucil, ze je to vyborna hospoda a nekecal ... tak jsem to byl vcera zkontrolovat a
nebyt spatne dopravy z doubravky (radsi jsme stihnuli posledni trolejbus) tak tam sedim doted
:-)) 12 vyborna, museli jsme ochutnat i rarasky a moc jsme si pochutnali

Tjekke [3. prosinec 2006 | 17:19]

Nejlepsi poctiva hospudka v Plzni a mozna i v Cechach!:-) Lepsi pivo jsem nikde jinde nepil a
obsluha zaslouzi jedine pochvalu - Beda rules! Kdo nezazil neuveri! Vrele doporucuji!!!

Michal [15. listopad 2006 | 11:25]

Nemůžu jinak než 5*. Hospoda po rekonstrukci vypadá super, prostě nádherná pravá česká
hospoda. Lepší Gambáč jsem v životě neměl, btw. točí tu i Prazdroj a z rychlovek k pivu bych
moh jmenovat třeba tradičního utopence a pak sekanou a topinky. Zkrátka takhle by měla
vypadat hospoda:-)

Pablo [14. únor 2006 | 20:12]

Hlavně když je tam Béďa. Kdo nezažil nemůže odcenit:)) a radím nepít nealko, vrchní začíná
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pak být krajně nervozní...

Beny [18. leden 2006 | 10:59]

Hospůdka U Kostků byla, je a snad i bude ráj na zemi pro všechny pivaře.

LordPetule [12. prosinec 2005 | 12:02]

V tehle hospode jsem prosedel sve stredoskolske mladi a i ted se tam rad vracim. Je to skvela
hospudka se spravnymi stamgasty :O} Doporucuju vsem

Fiky [6. prosinec 2005 | 23:39]

Skvělá hospoda, se skvělým pivem a obsluhou.  Jen málo který student Opavského gymplu by
si bez ní dokázal představit studium........

ambiente [5. prosinec 2005 | 12:38]

Parádní hospůdka, kde točí výborný pivo, super obsluha, která se s ničím nepáře a i jídlo tu
ujde. Pokud budete mít cestu na Doubravku, rozhodně doporučuji tuto kultovní hospodu
nevynechat. 

Abuse [26. listopad 2005 | 16:41]

Akorát by nemusely zavírat tak brzy.

prti [25. říjen 2005 | 13:01]

Zdar lidi. Hospůdka U Kostků je naprostá klasa. Dobrý pivo, dobrej personál, prostě pohodička.
Zajděte tam na pivo.
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