Restaurant & Penzion
15. 8. 1994 to všechno začalo.
Já a můj kámoš Jirka Vacek sme si řekli, že skusíme votevřít
hospodu. Neměli sme prachy tak sme hledali nějakej nájem.
Náhoda jako blbec. Potkal sem jednoho kámoše z dětství a von
mě nabídnul takový bistro u benzínky Criss Cross v Pardubicích
na Dubině. Šli sme se tam s Jirkou mrknout a vzali sme to. Asi
dva měsíce práce a z bistra se stala hospoda, který sme dali
méno „Restaurant Steak Station“.
V únoru 2001 Jirka šel dělat jinou práci. 6 let sme byli parťáci
v dobrým i ve zlým. Za ten začátek chci Jirkovi poděkovat.

Teď už si jenom pamatuju, že bylo hnusný ráno.
Lilo a byla docela zima. Rychle do auta! Do práce to mám
přes celý město. Asi 20 min. No konečně vidím benzínku. Dám
pravej blinkr, rovně přes stojany a na místě, kde parkuju
vidím stát, v takový tý velký indijánský čelence, starýho dědu.
Zastavím, abych ho nepřejel a vylezu z auta. Než vůbec stačím
votevřít pusu, tak on začal. Mé jméno je „Sedící Býk“! Byl jsi
vyvolenej! Najednou byl pryč. Od tý doby dělám všechno, aby
„Steak Station“ měl indijánskou tvář, protože ducha už má.
Teď už to víš, proč si říkám Náčelník a ne pan vedoucí.

Mirek Broz, Nácelník

100 g KARPÁČO		

				
				
				

syrová a zmrzlá na tenký plátky nakrájená hovězí
svíčková z bejka, rukola, citrón, parmazán,
olivovej olej, opečenej česnekovej chleba

100 g TATARÁK		

				

hovězí svíčková z bejka, topinky

225,-

225,-

0,25 l ČESNAČKA		
		 bílá krémová

65,-

0,25 l INDIJÁNSKÁ		
		 pálivá

65,-

400 g »CIHLA« ENTRECÔTE

595,-

200 g »RAMSTEJK«

365,-

200 g »DAKOTA« STEJK

350,-

200 g »BÍLEJ KŮŇ LAVINA«

350,-

400 g »COLORADOS« STEJK

400,-

200 g VEPŘOVÁ PANENKA

295,-

200 g DRŮBEŽÍ STEJK

250,-

200/300 g »KOMANČ« BIFTEK

550,-/750,-

200/300 g »KAMERON« BIFTEK

550,-/750,-

		 nízká hovězí roštěná, fazolový lusky, karotka, uzený

550,-/750,-

		 nízká hovězí roštěná, kukuřice, smetana, niva,
		 chilli, grilovaný rajče

		
		
		
		

hovězí svíčková z bejka, žampiony, smetana,
parmazán, tymiján

hovězí svíčková z bejka, špenát, vejce,
smetana, česnek

200/300 g »KANSAS« BIFTEK

		
		

hovězí svíčková z bejka, niva, bambus,
červený fazole, kukuřice, pálivý rajčatový pyré

200/300 g »ČEJEN« BIFTEK

		
		

hovězí svíčková z bejka, mrkev, celer,
petržel, smetana, citron

200/300 g »NAVAHO« BIFTEK

		
		

hovězí svíčková z bejka, brambory, smetana,
brokolice, niva, česnek, majonéza

200/300 g »TEXAS« BIFTEK

		

550,-/750,-

hovězí svíčková z bejka, ananas, pomazánka
s ananasem a feferonkou

		 nízká hovězí roštěná, anglická zelenina, smetana
		 vepřová panenka, drůbeží směs, mandle, rozinky,
		 cherry, sojovka, žampiony, sýrová pomazánka
		 zeleninu si vyber

550,-/750,-

hovězí svíčková z bejka, rýže, kukuřice,
hrášek, kapie, uzený, česnek, eidam, sýr, vejce

200/300 g »PRO LEJDY« BIFTEK

		

550,-/750,-

		 nízká hovězí roštěná, brokolice, česnek, bílý víno

		 teplá zelenina, hranolky, kečup

550,-/750,-

JO, A KDYBYS BYL UNAVENEJ, MŮŽEŠ U MĚ TAKY PŘESPAT. MÁME 4 POKOJE.

400 g+ KOVBOJ STEJK (hovězí)

		 nízká hovězí roštěná s kostí, kovbojská bageta,
		 pálivá rajčatová omáčka, feferonka

400 g+ RANČ STEJK (vepřový)

vepřová krkovice s kostí, rančerská bageta, uzený,
		 česnek, česneková omáčka

380,-

330,-

1 ks BAGETA ČISTÁ

40,-

1 ks BAGETA BYLINKOVÁ

50,-

1 ks BAGETA »KOVBOJ«

60,-

1 ks BAGETA »RANČ«

60,-

1 ks CHLEBA »COLORADO« s parmazánem

10,-

		 CHLEBA
10 g LOSOS FILET

15,-

citron

		500 g TEXASKÝ HOVĚZÍ ŽEBRA
		

345,-

chleba

150 g CÉZAR SALÁT

250,-

100 g 1/2 CÉZAR SALÁT

200,-

		
		
		
		

kuřecí maso, ledový salát, těstoviny, parmazán,
česnek, drezink z majolky

kuřecí maso, ledový salát, těstoviny, parmazán,
česnek, drezink z majolky

100 g ČERSTVÝ ZELENINOVÝ SALÁT

80,-

200 g STEJKOVÝ HRANOLKY smažený

60,-

200 g PEČENÝ BRAMBORY na lávovým grilu

55,-

200 g VAŘENÝ BRAMBORY s kouskem másla

55,-

250 g ŠŤOUCHANÝ BRAMBORY
		
s cibulí a uzeným bůčkem

95,-

250 g VAŘENÝ BRAMBORY

65,-

200 g RESTOVANÝ FAZOLOVÝ LUSKY

80,-

200 g RESTOVANÁ ZELENINA

80,-

200 g RESTOVANÝ ŽAMPIONY

80,-

200 g RESTOVANÝ ŽAMPIONY

80,-

200 g RESTOVANÁ KUKUŘICE

80,-

200 g POKLAD INKŮ

80,-

		
		

		
		
		
		
		

10,-

pečený v alobalu na grilu, zakysaná smetana, parmazán
s baby karotkou a uzeným bůčkem

se smetanou a parmazánem
s pórkem

se smetanou, nivou a chilli

červený fazole, cibule, uzený, rajčatový protlak,
chilli, česnek

50 g ČESNEKOVÁ OMÁČKA (majonéza)

30,-

50 g GRILOVACÍ OMÁČKA

50,-

50 g RAJČATOVÁ OMÁČKA (pálivá)

50,-

60 g »COLOREDOS« POMAZÁNKA

70,-

60 g »NAVAHO« POMAZÁNKA

70,-

50 g KEČUP (sladký)

20,-

50 g HOŘČICE (Amora)

20,-

100 g STERILOVANÝ OKURKY

70,-

100 g STERILOVANÝ FEFERONKY (kulatý)

70,-

100 g STERILOVANÝ KOZÍ ROHY

70,-

100 g STERILOVANÝ KÁPIE

70,-

100 g STERILOVANÝ OLIVY

70,-

100 g SLADKEJ KONEC
		
se šlehačkou a zmrzlinou

Restaurant & Penzion
+420 466 265 799, nacelnik@steakstation.cz
www.steakstation.cz

VŠECHNY CENY JSOU VČETNĚ DPH.

95,-

