
Mikes Pub & Restaurang
https://turistmal.se/turistmal-12798.html

Turistmål.se
Svenska sevärdheter, boenden, aktiviteter
och nöjen på Internet och i mobilen.

turistmal.se

Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Skövde
Kategorier: Restauranger
Position: 58.3899,13.8476

Kontaktuppgifter
Tel: 0500-417099
E-post: mikespubochrestaurang@gmail.com
Hemsida: https://www.mikespub.se/
Facebook:
https://sv-se.facebook.com/pages/Mikes-pub-och-restaurang/570
966506280944

Beskrivning
Mike´pub & restaurang är den perfekta destinationen för din nästa
utekväll, vare sig det är en middag för två, gänget som skall
träffas över ett par glas i skön miljö där man kan prata i lugn och
ro. Vi tar emot stora som små sällskap-allt efter ert önsemål! 
Sänder Sport, liveevenemang som du önskar.

Vi har Skaraborgs största utbud av öl på fat! 
 28 kranar står till ditt förfogande! Gör din egen ölprovning med
vår ´ölbricka´. 
 
När du besöker Mike´pub & restaurang ,kommer du att få en
hemmaupplevelse. Vår varma och charmiga pubatmosfär
kommer omedelbart få dig att koppla av. Här kan du äta något
från vår härliga A la Carte meny som även finns på engelska.
 
Fredagskvällen - Lördagspubrundan- Söndagspuben - Livemusik
-Afterwork, Företagsfesten - A´la carte- grillmix ....

Du väljer - Vi serverar dig!
Du har anledningen - vi har platsen!
 
Come as You are -be who You are-We have a place for everyone
 
Välkommen in till oss!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Öppettider
Måndag: 14 -02 +
Tisdag: 14 - 02 +
Onsdag: 14 - 02
Torsdag: 14 - 02
Fredag:  14 - 02
Lördag: 12 - 02
Söndag: 14 - 02+

+=Ev vid lite gäster stänger vi sö, må och tis kl 24.00

Vägbeskrivning
(Vi finns mitt i centrala Skövde)
Mikes´pub och restaurang
S.t Sigfridsgatan 9, 541 30 Skövde
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