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Sally Brown

Adresa: Kopeckého sady Kategorie: do klubu
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-722-372-873 (do 20-26kč/pivo)

Bar v centru Plzně vedle Měšťanské besedy. V Sally
Brown uslyšíte převážně karibskou hudbu (original ska
sound, reggae, rocksteady, calypso, mento, soca atd.),
soul, punk rock, HC, Hip Hop.
Otevírací doba:
Po-Pá  16:00 - 2:00
So  18:00 - 3:00
Ne  zavřeno Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek -
kulturní akce - letní zahrada - internet/Wi-Fi. V podniku se
točí Plzeňský Prazdroj  - Bernard 10° - Kozel Medium 11°
- Bernard nefiltr 12°.

Komentáře

Jeník [17. leden 2010 | 15:39]

Sice menší ale příjemný podnik na posezení u Bernarda i do brzkých ranních hodin. V létě
přijde vhod i podniku odpovídající malinká zahrádka na dvorku.

russian jew [24. prosinec 2009 | 00:39]

oi! the favorite pub in favorite town with favorite barmen(Martin :-***)

m@estro [9. září 2009 | 13:28]

Velmi se mi líbí umístění podniku, jinak ale nevidim moc pozitiv. Základ je pivo a pro mě
plzeňský, takže s lahváčem mi v hospodě sedět nebaví. Za další je to dost málo místa a s tim
související \"záchůdek\", kam se snad ani nedá vejít. Abych jenom nekritizoval, tak obsluha je
pohodová, prostředí příjemný a fotbálek je taky základ :) Mě by ke štěstí stačila G10° na čepu
a byla by to jedna z nej hospůdek v centru.

gambrmen [9. září 2009 | 03:03]

Paradicka ska, skinhead reggae, R\'n\'R, obsluha prijemna, otviracka taky ok, skoda jen ze za
kvasnicovy musim sahnout hloubeji do kapsy:-)

gary [4. září 2009 | 13:27]

Zprvu nenápadný podnik, kde kámoš má známého, tak rádi zajdeme na pivko. Zajímavá
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hudba jako doprovod, wifi taky dobrá. Prostředí nové a evokující. Obsluha samozřejmě v
pohodě.

A [8. srpen 2009 | 21:21]

Bar s jedinečnou atmosférou, pohodovou muzikou, příjemnou zahrádkou a fungující wi-finou:-).
Vřele doporučuji.

Špit [1. červenec 2009 | 13:52]

Domov je domov...
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