
Předkrmy
70g Rostbeefové rolky s křenem                                55,-
       Mozzarella s rajčaty                                           65,-

Polévky
Kuřecí vývar s játrovými knedlíčky                             30,-
Česnečka se šunkou a sýrem                                       30,-
Dle denní nabídky

Dětská jídla
50g Smažený sýr, hranolky, tatarka                           60,-
50g Smažený kuřecí řízek, hranolky, tatarka             65,-
50g Masová směs, rýže                                              59,-
       Krupicová kaše s máslem a grankem                    49,-



HLAVNÍ JÍDLA
200g Růžová panenka s višňovoamaretovou omáčkou            139,-

200g Vepřový špalek špikovaný feferonkou                          148,-
         na fazolových luskách              

200g Přírodní vepřová panenka                                            130,-

200g Steak z roštěné na vídeňský způsob                            149,-
         se smaženou cibulkou

200g Steak z roštěné s hříbkovou omáčkou                         155,-

200g Přírodní kuřecí plátek                                                  101,-

200g Kuřecí závitek plněný slaninou a špenátem                   129,-

200g Kuřecí prsa Supreme na cherry rajčátkách,                129,- 
        dušené ve vinné omáčce

200g Masová pikantní směs                                                  120,-

200g Sýrový mls – smažený eidam, hermelín, syreček          119,-

200g Těstoviny s kuřecím masem a sýrovou omáčkou           120,- 

200g Bramborové noky s hříbkovou omáčkou                        115,- 

200g Zvěřinový guláš s bavorskými knedlíky                          95,-
         a opečenou cibulkou



900g Pečené koleno na pivě, hořčice, křen, pečivo               160,-

700g Medová žebírka, rozpečená bageta s bylinkovým        135,-
        máslem, 2 druhy omáček

700g Ostrá žebírka, rozpečená bageta s bylinkovým           135,-
        máslem, 2 druhy omáček

700g Česneková žebírka, rozpečená bageta s bylinkovým    135,- 
        máslem, 2 druhy omáček

200g Pečený steak z lososa s bazalkovým pestem                170,-

100g Pečený pstruh na másle                                                 60,-
        (cena pstruha se dopočítává dle váhy, cca 300g

Saláty
300g Zeleninový salát s balkánským sýrem,                65,-
         olivami a balzamikovým dresinkem

400g Zeleninový salát s křupavým kuřecím masem      80,-
         a zakysanou smetanou

300g Šopský salát                                                      54,- 



Dezerty
Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou                      38,-

Vanilková zmrzlina s teplými višněmi, amaretem a       55,- 
šlehačkou

Domácí jablečný závin s rozinkami,                             45,- 
vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou

Přílohy
Steakové hranolky                                                      30,-
Krokety                                                                      30,-
Šťouchané brambory se slaninou a jarní cibulkou       35,-
Opečené brambory na másle                                      30,-
Dušená rýže                                                               28,-

Tatarská omáčka                                                        15,-
Kečup                                                                         15,-
Hořčice                                                                      15,-
Křen                                                                           15,-



RKDM SLAVÍ 15 LET

Vážení zákazníci,
     vítáme Vás v R  estauraci RKDM  , která vznikla v roce 
1999. Od té doby uběhlo hodně času a naše restaurace 
prošla několikanásobnou změnou. Taktéž i jídelní lístek, 
který vždy po čase měníme, abychom vyhověli Vašim 
chuťovým buňkám. Ale i tak některá jídla zanecháváme 
pro Vaši oblibu. Jsme toho názoru, že v restauraci by 
jste se měli cítit příjemně a tak trochu si odpočinout, 
takže pokud by se Vám příprava Vámi vybraného pokrmu 
zdála poněkud dlouhá, věřte, že si kuchař dává záležet, 
aby jste byli maximálně spokojeni. Dnešní doba je velmi 
uspěchaná, proto u nás zpomalte, vypněte mobily a 
poseďte s přáteli.

     Pokud se chcete odreagovat, na Pivnici, která se 
nachází v dalším sále, si můžete zahrát šipky, popřípadě 
fanouškům sportovních utkání promítáme na projekci 
přenosy. Jako jediná restaurace s pivnicí v Milovicích, 
máme každou sobotu od 22:00hod discotéku, kde uslyšíte  
hudbu od 90.let až po současnost. 

Doufáme, že se Vám u nás líbí a děkujeme za Vaši 
návštěvu. 

Na shledanou, RKDM




