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Pivnice Sladovnická

Adresa: Sladovnická Kategorie: sportbar
Plzeň - Slovany III. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20kč/pivo)

http://www.klubgecko.cz

Lehce zapadlý sportbar uprostřed sídliště, ale to mu nijak neubírá na atraktivitě. V hospodě i
na zahrádce je velice příjemné prostředí, personál je taky v pohodičce, ale hlavně tu mají levný
pivo:-) 
Otevírací doba: 
Po- Ne: 11:00 - 01:00. 
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - kulečník - letní zahrada - internet/Wi-Fi - ticket
Restaurant - gastroPASS - Cheque Dejeuner - bowling - TV/projekce - bezbariérový přístup -
pivo z tanku. V podniku se točí Gambrinus 10° - Gambrinus 12° - Plzeňský Prazdroj  - Kozel
Černý  - Radegast Birell  - Master 13°.

Komentáře

TheComedian1983 [22. červenec 2015 | 16:58]

Temná sluj.  Během oběda jsme chtěli jít na terasu, ale prý je otevřená od tří. Aha. Chytré. 
Jídlo horší průměr, čekáte na něj půl dne, pivko docela ušlo. Obsluha normální.

Jaki [27. březen 2014 | 11:21]

Jedna velká místnost, kde se v rohu v odděleném prostoru krčí herní automaty. Pivko z tanku
je určitě velké plus. Kvalita piva je zde velmi dobrá a ceny rozumné. Hotovky k obědu jsou taky
super. Jen občas je zde velmi nepříjemná obsluha.

Fimive [25. březen 2014 | 17:40]

Super podnik! Skvělá obsluha, Skvělý kuchařové, Levná kuchyně, Velké porce, Skvělý
Bowling.. Dobré pivo, ale co dělá tuhle Pivnici skvělou je projekce sportovních akcí. Lepší
restauraci nenajdete...!

lily [7. březen 2014 | 16:41]

Velice solidní hospoda! Příjemná obsluha, výborné pivo a pokud si v jídelníčku nevyberete
nějakou experimentální hovadinu, tak i velice chutné a cenově přijatelné jídlo. Pokud si chcete
posedět nebo shlédnout nějaký ten sportovní přenos, tak rozhodně doporučuji!

pedros555 [8. listopad 2012 | 05:15]

pivo hnus.... prostředí jak čekárna na nádraží
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Tvm [28. březen 2012 | 20:34]

Vycep, kvalitou piva v soucasnosti snad nejlepsi na Slovanech. Levne a hlavne vynikajici
vycepni pivo z tanku. Kdo se neposkoji s desetistupnovym pivem muze bez problemu sahnout
po jinem standardne tocenem pivu, pripadne po jednom z nahodilych \"specialu\". Prijemna,
rychla obsluha (i pres skutecnost, ze se v urcita udobi nachazi v hospode vice jak 100 lidi),
nikdy jsem na pivo necekal vice jak minutu. Stihl jsem pouze 3x okusit Starocesky gulas a byl
vzdy za danou cenu naprosto vynikajici. Co se tyce kvality piva a rychlosti obsluhy, mozna
nejlepsi hospoda na Slovanech. Jedinym problemem snad muze byt znacna obsazenost, neb
je hospoda castym dejistem ruznych srazu, atd., cimz jiste doporucim pocetnejsim skupinam
rezervaci predem. Tento vycep kazdopadne vrele doporucuji!

závažnost [2. únor 2011 | 23:10]

Na Sladovnickou mám dobrý vzpomínky ze 4 let studia na SPŠE. Však sme tu se spolužáky
trávili každou volnou hodinu a po škle byla hed první cesta zase sem! Velkej výběr piva, dobrá
cena, chuť i teplota. Místní štamgasti a hodně studentů. Prostě fajn hospoda na dobrym místě.
Je fakt že obsluha tu někdy vázla. ALe zase potěšil kulečník, fotbálek a i bowling sme si tu
nekolikrát zahráli i míto školy:D takže tohle všechno se pormítne na mém hodnocení. Jo a v
létě je výborná venkovní terasa a nesmim zapomenout že se tu dá dobře najíst!

ulfgoran [29. říjen 2009 | 11:32]

Celkem ucházející podnik, navštěvoval jsem ho při studiu přilehlé elektroprůmyslovky (a nejen
já). Obsluha tu ale nebyývá nejlepší. Příjemný je kulečník, fotbálek atd. Velké prostory jsou
schopné pojmout spousty lidí a vzhledem k nulové konkurenci v blízkém okolí je tenhle podnik
dobrým útočištěm. Ale ta obsluha...

gary [3. květen 2009 | 00:55]

Tak sem jsme zašli vždy s kámoši z práce a nutno dodat, že prostory jsou opravdu velké, pizza
a jídla s pivem dobré. Ale obsluha katastrofa - měl sem pocit, jak zde bylo psáno, že si mám
pivo natočit sám a pizu upéci sám. Ale pizzy mají vždy good.

L@D@ [16. říjen 2008 | 17:09]

Tato pivnice se muze pochlubit nepasterovanym pivem, vybornym platnem (jsou tu jiz dve),
nekolika televizemi. Je tu bowling, kulecniky, stolni fotbalky. Letni prostorna terasa. Takhle si
predstavuji pekne zarizeny sportbar. A ceny jsou vice nez solidni.

blackra16bit [2. duben 2008 | 01:44]

Velice příjemný sportbar s obsluhou jsem osobně nikdy problém neměl. Chodím tam od té
doby co ho zprovoznili a je to tam fajn. V létě je výborná terasa s obsluhou a pivo je taky
dobrý. Jídlo je vynikající. jsem tam trikrát do týdne :))

Vladimír [20. březen 2008 | 14:14]

celkem normální sportbar, ale to pivo, to je krize...

Syny [15. březen 2008 | 23:20]

V tomhle sportbaru jsem travil dost casu pri studiu na vedlejsi skole :) Personal je celkem v
pohode, i kdyz nekdy byly slabe chvilky. Mista je tam celkem taky dost, pivo maj dobroucky a
je tam pekny plano. Myslim, ze kdyz se tam rezervuje misto, tak je to idealni podnik na nejakou
akci... Takze kdyz to shrnu - az na obcasny ulet obsluhy je to tam hodne dobry :)
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miri [6. únor 2008 | 18:12]

Nejlepší podnik, nikdy jsem se tu nenudila, točí černého kozlíka, což je perfektní. Nevím co
bych tomuto podniku vytkla, snad pouze to, že nekteří z obsluhy mají občas trochu blbou
náladu:-)

prochy.91 [4. listopad 2007 | 15:44]

Tenhle sportbar má samý plus, ať už se bavíme o vybavení, jídle nebo pití... mínus je jen
jedno, ale o to podstatnější: nevšímavá (nebo možná líná) obsluha.

pavliCZECH [5. červen 2007 | 16:50]

obsluha je vskutku velice laxní a s postupujícím časem nepříjemnější...docela mě to odrazuje

Vasek [11. květen 2007 | 13:45]

Nechci nějak nadsazovat hodnotu tohoto sportbaru, ale mě se zdá jako výtečný, výborné pivo,
dobře vaří, obrovský prostor, 2 plátna, mnoho televizí, při důležitých utkáních repre narváno a
skvělá atmosféra...

Saaczech [17. duben 2007 | 14:17]

Obsluha tady buď nestíhá, nebo se jí prostě nechce. Navíc někdy i docela nepříjemná. Vim o
čem mluvim. Chodil jsem do týhle hospody docela často, když jsem bydlel na intru kousek od
ní... Kolikrát jsme tam přišli, bylo tam sotva 10 lidí a stejně jsme čekali třeba 20 minut, než se
nás vůbec někdo přišel zeptat, co si dáme... Pivo jak kdy... někdy v pohodě, ale někdy zase nic
moc...

Vohry [14. březen 2007 | 13:21]

Když jsem nedaleko této pivnice chodil na střední tak jsem tu byl skoro denně. Na oběd
rozhodně bohatě stačí i místní kuchyně - pizzy i minutky mohu jen doporučit.

gedžitka [1. březen 2007 | 14:08]

Jsme tu tak často, jako ve škole:) Ceny jsou dobrý a za jídlo se určitě nemusí stydět.. S
obsluhou to pokulhává:(Někdy máte pocit, že si snad máte jít natočit sami.Určitě bych změnila
přístup k hostům. Jinak, díky velkýmu prostoru, je tam dýchatelno. A misto k sezení se vždycky
najde.  

Mirok [3. leden 2007 | 23:45]

Klasický sportbar z bývalé samooblsuhy. Cena a sortiment piva úměrné sportbaru. Vevnitř je i
Chance. Pro toho, kdo má rád útulné hospůdky to moc není, ale velký prostor má zase výhodu
v tom, že tu není tak nakouřeno. Prý je tam už i bowlingová dráha. Rada pro velké skupiny:
nikdy se nenechávejte psát útratu na jeden velký lístek. Určitě budete mít problém. Mám
zkušenost s účtenkou formátu A5 z tohodle podniku a ne všechno sedělo. Normálně bych dal
2 hvězdičky, ale jelikož to byla studentská hospoda ze SPŠE, kde se trávili polední pauzy,
dávám jednu k dobru.

gambrmen [1. prosinec 2006 | 20:15]

Pivo me tam nikdy nechutnalo ani G10° ani P12°,  obsluha vetsinou hodne neprijemna a
pripisovani piv neni vyjimkou. je to takovej hangar takze prostredi taky nic moc. Proste takova
tovarna na zabavu.
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Beny [8. listopad 2006 | 12:59]

Dobrá bowlingová dráha se samostatným barem, odděleným od zbytku hospody. Příjemné
místo.

Petricek [30. srpen 2006 | 02:38]

byvala samoobsluha, nyni sport bar.. proc ne? skvele vyuzity prostor pro prenosy sportovnich
utkani s prijemne vychlazenym pivem..

Stránka 4


