Restaurace | Memphis American Restaurant

Každý diner je svým způsobem jedinečný a má nenapodobitelnou atmosféru. Interiéry
reflektující zlatá 50. léta zdobí autentické dobové příslušenství a samozřejmě nezbytná
černo-bílá šachovnicová podlaha

Good Ol’ Days…
Speciality inspirované kuchyní amerických dinerů najdete
v řetězci stylových restaurací, provozovaném společností
Memphis Restaurants...

Memphis
Restaurants
patří v Evropě mezi nejautentičtější americké dinery v reálném konceptu
padesátých let. Do slavné doby vás vrátí nejen
typický venkovní vzhled
s neonovými pásy, ale
také úchvatná atmosféra
interiérů vybavených dobovým nábytkem, mnoha
ozářenými dekoracemi,
historickými license plates, reklamními tabulemi či tankovacími stojany. Řetězec si zakládá
na kvalitních surovinách pro výrobu svých pokrmů a na příjemné dámské obsluze v dobovém outfitu, která vám s úsměvem podá stylově koncipovaný jídelní lístek. Všechno působí
jako za starých dobrých časů, prostě Good Ol’ Days…
Memphis Restaurants začaly svůj kariérní vzestup v roce
2009, zpočátku pod názvem „Memphis Coffee“. Řetězec založil francouzský podnikatel Rodolphe Wallgren, inspirován
První restaurace Memphis Coffee byla otevřena ve francouzském
Nîmes v roce 2009. K dnešnímu dni už existuje neuvěřitelných 81
Memphis Restaurantů, z nich každý má osobité kouzlo. Před třemi
lety byl Memphis vyhodnocen jako restaurační řetězec roku!
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Mephis Restaurant
Rue de l‘Éminée
63000 Clermont Ferrand
Francie
Tel.: +04 73 35 87 24
memphisclermont@gmail.com
www.memphis-restaurant.com
www.facebook.com/MemphisFR

myšlenkami, které dozrály po jeho návratu
ze Spojených států.
Rok po otevření první
pilotní restaurace ve
francouzském Nîmes
začaly vznikat franšízové pobočky. Dnes už
můžete navštívit některý z 81 dinerů rozprostřených po celém
území Francie a také
v Lucembursku.
Otevírací doba:
My jsme navštívili poPO až NE: 11:45 – 23:00 hod
bočku ve francouzském
Clermont Ferrand, která zahájila provoz v roce 2014. Obslouží vás sedm dní v týdnu,
dostanete lunch i diner v širokém výběru amerických specialit – předkrmy, burgery, sendviče, hotdogy, cavala, saláty, ale
i pečená masa a samozřejmě milkshaky. Hostinu můžete zakončit palačinkami, zmrzlinou, zákusky a dalšími autentickými sladkostmi. Pro vaše nejmenší jsou určená dětská menu,
servírovaná v ozdobných papírových obalech s motivy amerických cruiserů, a doplněná malým překvápkem.
Doporučujeme 450gramový Elvis Steak (19,95 eur) nebo
Double Burger California s avokádem (15,95 eur). Pro největší jedlíky je jako stvořený desetipatrový Crazy Memphis Burger se šesti hovězími karbanátky, uzenou slaninou, čedarem

Good Rockin´Tonight, Tutti Frutti a spoustu dalších Elvisových skladeb si můžete pustit
na Jukeboxu Wurlitzer..., ale taky s ním můžete posedět na baru a tiše zavzpomínat
na Good Ol´Days...

Memphis není fast food. Až ochutnáte tyhle
burgery, změníte názor na nejčastější pokrm,
který jste jedli v Americe na ulici

Sendviče na mnoho způsobů, s uzenou
šunkou, s marinovaným trhaným masem,
s mletým hovězím a křupavou cibulkou…
CHROM & PLAMENY
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Nabídka burgerů je fantastická! Celkem si můžete vybrat z patnácti typů a tonáží. Od „malého“ Ranche
až po téměř kamionový Crazy Memphis Burger, na jehož zdolání budete potřebovat hodně času a síly.
Samozřejmostí jsou bohaté přílohy včetně pomfritů, které mají v Memphis nezvyklý tvar žlábků

a bohatou přílohou (25,95 eur). Méně hladovým návštěvníkům
můžeme doporučit Cow Boy Hot-Dog (9,95 eur) nebo vyhlášený Philly´s Toast s hovězím a žampiony (13,95 eur). Dětem
udělá největší radost Kid´s Menu Memphis s burgerem, hranolky a colou servírované v americkém yellow taxi (7,95 eur).
Kolem oběda na obrazovkách TV běží záznamy z koncertů,
sportovní přenosy a díly kultovního seriálu „Happy Days“. Od-

Mezi patnácti dezerty nechybí pekanové koláče, briošky, originál cheesecaky
či narozeninové dorty. Dvě lahodné palačinky s Nutellou, banánem a lískovými
ořechy budou tou správnou tečkou za vaším kulinářským požitkem v Memphis

Winter Beef Cavalo je úplnou novinkou řetězce.
Jde o dva hovězí karbanátky proložené křupavým
bramborovým lívancem s navrchu posazeným
vejcem. Podáváno s grilovaným kukuřičným klasem,
americkou rýží, fazolkami nebo pomfrity s omáčkou
Memphis
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poledne je tu klidněji, na rohu svítí jukebox a čeká, až do něj
vhodíte čtvrťák… Možná vás tohle prostředí tak okouzlí, že si
budete připadat jako v některém podniku na staré dobré Route 66, a zapomenete na nové tisíciletí…

Neony, pestré barvy
a správná dávka
kýče připomínají
opravdové
Good Ol’ Days…

Text: Frank Tomczak, foto: Memphis Restaurants
Překlad: J.F.K., adaptace: Petr Bellinger

Rodolphe Wallgren, tvůrce konceptu Memphis Coffee a Memphis Diner,
se proslavil utajenými návštěvami svých podniků v převlecích. Jeho pojetí
americké restaurace je velmi úspěšné!

Králem zdejších stejků je velkorysý 450gramový
Elvis Steak podávaný na břidličné desce

Pro každý
z Memphis
Restaurantů
je typické velké
parkoviště. Tady
v Clermont Ferrand
je společné
s bowlingovým
centrem a nabízí
prostor pro
neuvěřitelných
450 automobilů!
Přímo před
dinerem je pak
10 prominentních
stání...
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