
 

     Restaurace Rio Club 
 

    Polévky 

             0,33l Silný masový vývar dle denní nabídky 

                                          s nudlemi, masem a zeleninou                                  
             0,33l Česneková polévka se šunkou, sýrem,  

                                               žloutkem a chlebovými krutony                            

             0,33l Česneková polévka se šunkou, tvarůžkou,  

                                               žloutkem a chlebovými krutony                            

 

             + víkendová polévka dle nabídky 

            

     Pochoutky k pivu a vínu 

 

            70g  Tvarůžkový tataráček s opékaným toustem                                   

           150g Vepřové ohnivé maso podávané  

                                                         na čerstvě usmažených topinkách            

           250g Bramborové plátky zapečené s nivou, anglickou a česnekem, 

                                                                                          ďábelská omáčka     

 200g  Tvarůžkové prkýnko (mix smažených a čerstvých  tvarůžek                                                                                             
                                   a tvarůžkový tataráček ), máslo, pečivo                          

            6 ks Smažených korbačiků, zelenina                                                    

         

          250g Smažení bramboroví ježci s ďábelskou omáčkou        

          250g Smažené cibulové kroužky s tatarskou omáčkou        
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Speciality našeho podniku 
 

 
200g Přírodní kuřecí kapsa se šunkou a hermelínem     
 

         200g Přírodní kuřecí prsíčka plněná sušenými rajčaty          
                                                               s bylinkovým pestem             

 
         200g Smažené kuřecí stripsy v sezamové strouhance 

                                                                             s tatarskou omáčkou         

200g Nudličky z vepřové panenky a kuřecích prsíček   
       ve smetanovo-bylinkové omáčce    
  
200g Medajlonky z vepřové panenky podávané  

na fazolových luscích s anglickou slaninou   
 

200g Vepřová panenka s chipsem anglické slaniny a     
                                                                pepřovou omáčkou  
 

200g Smažená vepřová kapsa s tvarůžkou a anglickou slaninou        
 

200g Steak z vepřové krkovice na hříbkách             
 
  

české klasiky 
 

150g Smažený sýr s hranolky a tatarskou omáčkou                     
 
150g Smažený hermelín s hranolky a tatarskou omáčkou                  
 
150g Smažené kuřecí (vepřový) řízek se šťouchanými  

                    bramborami s cibulkou a anglickou         
 
200g Krůtí játra s praženou cibulkou, steakové hranolky,  

ďábelská omáčka       
 
200g Bramborové placičky s krůtí játrou na cibulce            

 
 150g Vepřové ohnivé maso s bramborovými placičkami           
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                    Naše burgry 
 

200g Royal burger s trhaným vepřovým masem, zauzenou slaninou,  
plátkem chedaru, kyselou okurkou, rajčetem, listovým salátem, 

                 BBQ omáčkou, s cibulovými kroužky a s porcí steakových hranolek   
 
 
 200g Jalapeňo burger s trhaným vepřovým masem, jalapeňo papričkami,  
                    zauzenou slaninou a chedarem, listem salátku a rajčetem 
                domácím ďábelským dresingem a porcí chilli bramborových klínků      
 
 150g Smažený sýr v burger housce,s listovým salátkem, rajčetem a  

domácí tatarskou omáčkou s porcí julienne hranolek       
  

      Pro velké jedlíky 

 
400g Pomalu pečená uzená královská žebírka se strouhaným křenem,  

hořčicí a čerstvým chlebem   
 

500g Pořádný talíř smažených kuřecích (vepřových) řízečků  
 

                  s čerstvým chlebem, nakládanou zeleninou a ďábelskou omáčkou  
 
 300g Maxi filírovaný steak z krkovice s hranolky a bramborovými ježky,  
 

mix studených omáček         
 

Velké saláty 
 

250g / 150g Cesar salát s kuřecími grilovanými prsíčky na trhaných lístkách  
římského salátu s pečenou slaninou, přelitý dresingem,  

sypaný parmazánem a toastovými krutony       
 

250g / 100g Camembert salát – lehký salátek s rozpékaným kořeněným  
camembertem a brusinkami, toust 

                   
 250g / 100g Zeleninový salát se smaženými kuřecími nugetkami  

     s naším dresingem a toustem      
250g / 50g Šopský salát s rajčátky, paprikou a okurkou  

 sypaný balkánským sýrem       
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Pro naše nejmenší 
 

100g  Přírodní kuřecí prsíčka     
 

100g  Smažené kuřecí řízek              
 

100g  Smažený sýr               
 

1 ks Domácí palačinka 
             s ovocnou marmeládou / čokoládovou Nuttelou    

 
 

       Přílohy 
 

200g Bramborové hranolky Julienne    
200g Americké brambory      
250g Steakové hranolky se slupkou    
200g Krokety        
200g Šťouchané brambory s cibulkou a anglickou  
200g Vařené brambory s máslem     
200g Opékané brambory       
250g Domácí bramborové plátky s česnekem   
3 ks  Domácí bramboráčky      
200g Rýže         

 
200g Restované fazolky na slanině    
 
1 ks Pečivo         
(chléb, bagety, toast – dle aktuální nabídky)  

 
 
 

    Studené omáčky 
 

50g Naše tatarská omáčka    
50g Ďábelská omáčka    
50g Kečup      
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 Sladká tečka 
 
 

150g Horké maliny, zmrzlina, šlehačka       
    
 
150g Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou    

  
 
2ks  Domácí palačinky s teplým ovocným přelivem    

 
 
  Poloviční porce jídel Vám připravíme na požádání za 70% ceny   

uvedené v jídelním lístku.   


