Restaurace Rio
Polévky
0,25l Silný masový vývar dle denní nabídky
s nudlemi a zeleninou

40,-

0,25l Česneková polévka se šunkou, sýrem,
žloutkem a chlebovými krutony

45,-

0,25l Česneková polévka se šunkou, tvarůžkou,
žloutkem a chlebovými krutony
0,33l Zelná polévka s klobáskou a krajíčkem chleba

49,45,-

Pochoutky k pivu a vínu
350g Zapékané bramborové chipsy s česnekem, slaninou,
modrým sýrem a ďábelským dipem

129,-

120g Flamendr z vepřové kotlety a zeleniny
podávaný na čerstvě usmažených topinkách

119,-

120g Pražené solené mandle

49,-

6 ks Smažených korbačiků, zelenina

86,-

100g Tvarůžkový tataráček s topinkami

79,-

250g Bramboroví ježci s ďábelskou omáčkou

49,-

Restaurace Rio
Speciality našeho podniku
200g Kuřecí steak zapékaný s mozzarelou, bazalkou a
tomatovou omáčkou

154,-

200g Přírodní kuřecí kapsa plněná šunkou a hermelínem

154,-

200g Přírodní kuřecí prsíčka se šunkou a sázeným vejcem

149,-

200g Kuřecí stripsy v sezamovo-bylinkové krustě
s domácí tatarskou omáčkou

149,-

200g Thajské kuřecí nudličky
(žampiony, pórek, kapie, thajská chilli omáčka)

149,-

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

159,-

200g Medajlonky z vepřové panenky a kuřecích prsíček podávané
na fazolových luscích s anglickou

179,-

200g Vepřová panenka ve slaninovém kabátku na pepřové omáčce

169,-

200g Steak z vepřové krkovičky na hříbkách

154,-

200g Smažená vepřová kapsa s tvarůžkou a anglickou

159,-

Jídla pro dva i více osob
400g Marinovaná uzená masitá žebírka s hořčicí a
nakládanou zeleninou, chléb

189,-

500g Pořádný talíř smažených kuřecích (vepřových) řízečků
s čerstvým chlebem, nakládanou zeleninou a hořčicí

264,-

500g Vykostěné vepřové kolínko sous-vide se sterilovanou zeleninou,
hořčicí, křen, čerstvý chléb

259,-

Restaurace Rio
České klasiky
150g Smažený sýr s hranolky a tatarskou omáčkou

145,-

120g Smažený hermelín s hranolky a tatarskou omáčkou

149,-

150g Smažené žampiony s vařenými brambory a tatarskou omáčkou

139,-

150g Smažený vepřový řízek z krkovice se šťouchanými bramborami
s cibulkou a anglickou

149,-

150g Smažený kuřecí řízek se šťouchanými bramborami
s cibulkou a anglickou

149,-

200g Krůtí játra na roštu s cibulkou, steakové hranolky, ďábelská omáčka

149,-

200g Vepřové ohnivé maso s bramborovými placičkami

175,-

Velké saláty
Velký salát z čerstvé zeleniny a listového salátu s kuřecími smaženými
nugetkami (100g) s francouzským dresingem a toustem

145,-

Cézar salát s kuřecími grilovanými prsíčky (150g) na trhaných lístkách
salátu s pečenou slaninou, přelitý dresingem, sypaný parmazánem a
toastovými krutony

154,-

Šopský salát s rajčaty, okurkami a paprikou sypaný balkánským sýrem

119,-

Řecký salát s rajčaty, okurkami a paprikou, balkánským sýrem a olivami

129,-

Restaurace Rio
Naše burgery
Šťavnatý burger
s trhaným pečeným vepřovým masíčkem (200g),
zauzenou slaninou, plátkem sýra, kyselou okurkou,
listovým salátkem, potřený domácí majonézou
s porcí steakových hranolek

165,-

Super cheeseburger
se smaženým sýrem (150g), listovým salátem, plátkem rajčete
s domácí tatarskou omáčkou a porcí julienne hranolek

154,-

Chicken burger
s grilovaným kuřecím steakem(150g), sázeným vejcem,
BBQ omáčkou, salátkem, kyselou okurkou a steakovými hranolky

159,-

Royal burger
s trhaným pečeným vepřovým masíčkem (200g), sýrem chedar,
cibulovými kroužky, BBQ omáčkou, domácí tatarskou omáčkou a
s porcí steakových hranolek

175,-

Jalapeňo pikantní burger
s trhaným pečeným vepřovým masíčkem (200g), plátkem chedaru,
kyselou okurkou, cibulkou a domácí ďábelskou omáčkou a
s porcí ďábelských bramborových klínků

169,-

Restaurace Rio
Ryby
300g Pomalu pečený filet z lososa na bylinkovém másle

239,-

300g Pstruh pečený na česneku

169,-

Pro naše nejmenší
100g Přírodní kuřecí prsíčka

79,-

100g Smažený kuřecí řízek

79,-

100g Smažený sýr

79,-

120g Zeleninové rizoto s kuřecím masem a sypané sýrem, kečup

99,-

Přílohy
200g Bramborové hranolky

39,-

200g Americké brambory

39,-

250g Steakové hranolky se slupkou

42,-

200g Šťouchané brambory s cibulkou a anglickou

39,-

200g Vařené brambory s máslem

32,-

200g Opékané brambory

36,-

250g Domácí bramborové plátky s česnekem

45,-

3 ks Domácí bramboráčky

42,-

200g Rýže

32,-

200g Pikantní restovaná zelenina

39,-

200g Restované fazolky na slanině

45,-

1 ks Pečivo
(chléb, toast – dle aktuální nabídky)

10,-

50g Naše tatarská omáčka

20,-

50g Ďábelská omáčka

23,-

50g Kečup

18,-

Restaurace Rio
Sladká tečka
2ks Domácí palačinky s teplým ovocným přelivem

84,-

150g Horké maliny (nebo jiné ovoce dle nabídky),
zmrzlina, šlehačka

79,-

150g Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou

59,-

1 ks Marlenka se šlehačkou

48,-

Domácí zákusky dle aktuální nabídky

Poloviční porce jídel Vám připravíme na požádání za 70% ceny
uvedené v jídelním lístku.

