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Rozmach restaurací a ba- 
rů v americké gastrono-
mické koncepci není jen 

západoevropským fenoménem. 
Naopak, i u nás v České republi-
ce najdete dnes řadu stylově za-
řízených podniků, které vás nejen 
svým jídelníčkem, ale také prostře-

dím přenesou do Ameriky. Jedním 
z prvních kvalitních US stylish barů 
je pardubické Road Cafe. Podnik 
poprvé otevřel už v roce 2005 
a jeho myšlenka je ještě o pár let 
starší. Za vším stojí dávný sen ma-
jitelů Davida a Jany, velké nadše-
ní a bezpochyby i jejich tehdejší  

návštěva Ameriky, kde nabrali po-
třebnou inspiraci. Vybudovat ame-
rický bar v Čechách před 15 lety 
znamenalo jít úplně vlastní cestou, 

což koneckonců 
oba také chtěli. 
Podařilo se jim 
vytvořit dokonalé 
místo nejen pro 
milovníky ame-
rických aut a mo-
tocyklů, ale pro 
všechny, kterým 
není cizí motto 
American Way of 
Life, a nebo se 
jen prostě chtějí 
najíst v prostředí, 
které u nás není běžné.
Už hned po vstupu vás Road Ca- 
fe přivítá svou neopakovatelnou   

AmericAn Authentic BArAmericAn Authentic BAr
Vítejte v druhém dílu našeho nového seriálu o restauracích a barech v americkém stylu. 
Po úvodní návštěvě ve švýcarském Helvti Dineru se podíváme k nám do České republiky. 
Ukážeme vám, že zakousnout se do šťavnatého burgeru ve stylovém prostředí a za poslechu 
oldies muziky můžete nejen za hranicemi. Střídat zahraniční podniky s těmi domácími 
budeme i v dalších dílech, takže se těšte na spoustu inspirace k jejich návštěvám.

Road Cafe
Hronovická 2768
530 02 Pardubice
Tel.: +321 466 616 070
www.roadcafe.cz

Otevírací doba:
PO až ČT: 12:00–01:00 hod
PÁ až SO: 12:00–02:00 hod
NE: 12:00–24:00 hod

Restaurace | Road Cafe, Pardubice (CZ)

Vyfotit Road Cafe bez hostů znamená přijít minutu 
po otevíračce a hodně si pospíšit
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servírování na stůl vám zahrají Hap- 
py Song. 
V americké restauraci či baru ne-
smí nikdy chybět dobrý burger. 
Nabídka RC burgerů je odrazem 
té domovské, takže v ní nenajdete 
žádné evropské kulinářské experi-
menty, ale burgery podobné těm, 
které si dáte kdekoliv v Americe. 
K tomu samozřejmě poctivou por-
ci hranolků a na výběr je také ně-
kolik druhů sendvičů nebo salátů.  
Specialitou Road Cafe je tzv. Ha-
ppy Hour (Šťastná hodinka), která 
trvá každý den od 12 do 17 hodin. 
V tuto dobu jsou burgery, pivo 
a drinky za ceny o třetinu levnější. 

americkou atmosférou, která 
však nejvíce vynikne, když je pod-
nik prázdný (což se nestává moc 
často). Jen tak si můžete v klidu 
prohlédnout množství stylových 
relikvií v podobě starých benzí-
nových pump, parkovacích auto-
matů, semaforů, ale hlavně dvou 
uřízlých předků amerik s rozsví-
cenými světly. Stěny zdobí shluky 
chromovaných poklic, reklamních 

Podnik také vítá a odměňuje šofé-
ry těch správných strojů a nabí-
zí Driver Menu pro ty, kdo přijeli 
na motorce a nebo amerikou: De-
luxeburger, hranolky + nealko pivo 
dostanete za luxusních 139 kaček.
Bar Road Cafe je živý organizmus. 
Od svého otevření je neustále vy-
lepšován, přibývají nové stylové 
relikvie a houstne pestrost nabíd-
ky v jídelníčku i v pořádaných ak-
cích. Bar má svůj hokejový klub 
a podporuje tým amerického fot-
balu Stallions. Každou středu mů-
žete poslouchat DJ Best Music, 
v pátek přijít na DJ & Road Girls 
divokou show na baru, kde se tan-

čí o tričko, někdy i v plamenech… 
V sobotu pak pravidelně hraje DJ 
a oldies music & Road Girls. Věrné 
návštěvníky podniku určitě zaujme 
i nabídka Road Cafe Shopu, který 
nabízí stylová trička, samolepky 
s logem a dárkové konzumační po-
ukázky. 
A nakonec to nejdůležitější pro 
majitele amerik nejen z blízkého 
okolí. Každý první čtvrtek v měsíci 
od 18 hodin se v Road Cafe koná 
přátelské setkání pod názvem 
Thursday Cruise Night. Akce je vel-
mi oblíbená a dávno překročila své 
sté pokračování, když letos v květ-
nu proběhl již 111. TCN. 
Z pardubického Road Cafe se 
s vámi rozloučíme jeho vlastním 
sloganem: „Neseďte doma a přijď-
te vdechnout malý kus Ameriky 
do velkého baru!“ A redakce Chrom 
&Plameny to jen potvrzuje, pro-
tože jsme častými a spokojenými 
návštěvníky.  
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cedulí, license plates, fotek a ob-
razů… Náladu dokreslují elektrické 
kytary, surfovací prkna i obří svě-
telný poutač Grand Baru zavěšený 
u stropu. K dispozici máte dva pě-
timetrové bary, dvou, tří, čtyř i pě-
timístné stoly, ale také garáž pro 
patnáct lidí, která je hojně využívá-
na skupinkami kamarádů k osla-
vám narozeninových výročí, naro-
zení potomka či abiturientským 
večírkům. O tom svědčí i stovky 
podpisů a vzkazů na do posled-
ního místečka popsané zdi. Vše 
dovoleno, prostě Amerika! Příjem-
ná obsluha je na stylové narozeni-
nové oslavy dokonale připravená. 
V nabídce najdete třeba Redbull 
V6 či Jäger V8, nebo Mega Mojito 
či trojitý drink ve speciální XL skle-
nici s malým ohňostrojem. Při jeho  

A takhle žije Road Cafe naplno! Při pravidelné páteční show Road Girls praská bar  
ve švech. Pokud si včas nerezervujete místo, tak máte smůlu...

Píše se rok 2004 a historie Road Cafe začíná... Socialistická 
výměníková stanice má před sebou krásnou budoucnost 
amerického baru


