
www.czechpubs.cz
info@czechpubs.cz

U Prcka

Adresa: Lidická Kategorie: hospoda
Plzeň - Bolevec II. cenová kategorie

Telefon: +420-724-339-197 (do 20-26kč/pivo)

http://www.krcmauprcka.cz

U Prcka je stylová šermířská krčma s krbem, salonkem i zahrádkou, kde na šesti pípách
můžete ochutnat piva z velkých, středních i minipivovarů. Interiér je vyzdoben nejrůznějšími
středověkými předměty. Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - regionální piva. V
podniku se točí Gambrinus 12° - Rychtář 11° - Ježek 11° - Primátor Weizenbier 12° - Střídající
se piva .

Komentáře

Jeepers Creepers [16. leden 2015 | 08:48]

Velmi pěkná a stylová krčma s otevřeným krbem a originální výzdobou, moc dobře se zde
vždy sedí. Dobrý výběr piv. V létě možnost venkovního posezení. Výborní a \"stylově\"
servírovaní utopenci k pivu:-) Za mne určitě doporučuji tento podnik navštívit. Pro mne díky
své atmosféře a vzhledu jedna z nej hospůdek, kde jsem v Plzni byl.

Mill [29. květen 2011 | 15:28]

Krčma s hustou středověkou atmosférou o kterou se postará jednak krb s ohněm, druhak
štamgasti s cigárama(bohužel tu není žádné odsávání cigaretového dýmu krom komína, takže
pro nekuřáka trošku silné kafe) a nakonec zbraně, zbroje a imitace listin a mincí po zdech. Co
se piva týče na obsluhu jsme čekat nemuseli a výběr byl myslím z pěti nebo šesti točených piv
a osobně mě překvapil pšeničný Velen, jen nevím jestli je ve stálé nabýdce nebo byl v akci. Na
posezení s kamarádama je to dobrá hospoda. Někdy se zas přijdu podívat.

hard [20. červenec 2010 | 11:21]

Stylová šermířská hospůdka, ale posledně, co jsem tam byl už nedělali megaklobásu v krbu,
ale pidiklobásku ohřáli ve vodě. To mě trochu zklamalo, jinak ale doporučuji.

Moše [30. prosinec 2009 | 10:23]

Nově se U Prcka krom Gambrinusu 12´ točí ještě Rychtář 11´ a Kvasnicový Klášter 11´
střídaný s polotmavou 13´ Démonem.

Kiss [30. listopad 2009 | 22:54]

Řekl bych takový výlet do jiného světa, ale docela odvaz, bezvadnej číšník se kterym jsme se
hodně nasmáli a docela jsme si i zapařili za bomba ceny.
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grizzly [4. září 2008 | 18:38]

Die kneippe, votevřeno furt dle jízdního řádu a skutečně trochu jiná restaurace. Rozhodně se
tam nebude nikdo nudit, kdo bude byť třeba i jen poslouchat a pít pivo.

matee [18. březen 2008 | 16:21]

Super hospůdka, dobré pivo, stylový středověký interiér, příjemná obsluha ... prostě místo,
kam si člověk rád zaskočí.

nasa [2. leden 2007 | 13:57]

Vyborna a prijemna hospoda, musim zase nekdy brzy zajit...

Zunic [4. srpen 2006 | 19:52]

Špicová hospůdka. Dobrá obsluha od pana Prcka. Suprově zařízenej interiér. A štangasti s
velkým srdcem pro historii. 

Zoidberg [14. březen 2006 | 09:24]

Pekna hospudka na stenach visi stare zbrane a na WC plakaty s panskych magazinu. Pozor,
vchod neni z Lidicke ulice, ale zezadu pres "dvorek" .
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