
 Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy 

          Hotel Salaš    

  

ROZVOZ DENNÍHO MENU PONDĚLÍ – PÁTEK, OD 11:00h - 14:00h  

Objednávky volejte na tel. 605528469, mail: hotel@hotel-salas.cz 

Výdejní okénko otevřeno do 14:00h 

 

Pondělí 19.10. 2020 
Selská s těstovinou/Vývar s masem a pohankou 

1 Zeleninový salát s olivy a krevety v chilli omáčce, rozpékaná bagetka   115,- ( 1a,3,7,9) 
2 Kuřecí rizoto sypané sýrem, kyselý okurek      119,- (1a,3,7,9) 
3 Krkovice steak s hořčičnou omáčkou, pečené brambory    129,- (1a,3,7,9) 
4 Pečené kachní stehno s červeným zelím, naše bramborové šišky   159,- (1a,3,7,9) 
5 Hovězí guláš s cibulí a křenem, naše houskové knedlíky    129,- (1a,3,7,9) 
6 Dukátové buchtičky naší Blaničky s vanilkovým krémem    115,- (1a,3,7,9) 

 

 

Úterý 20.10. 2020 
Fazolová s klobásou/Vývar se smaženým hráškem 

1 Trhaný listový salát se smaženým hermelínem, brusinky, pečený toast   115,- ( 1a,3,7,9) 
2 Kuřecí steak s pepřovou omáčkou, hranolky      119,- (1a,3,7,9) 
3 Vepřová panenka na anglické slanině, šťouchané brambory    129,- (1a,3,7,9) 

4 Pečené kachní stehno s červeným zelím, naše bramborové šišky   159,- (1a,3,7,9) 
5 Hovězí guláš s cibulí a křenem, naše houskové knedlíky    129,- (1a,3,7,9) 
6 Dukátové buchtičky naší Blaničky s vanilkovým krémem    115,- (1a,3,7,9) 
 

Středa 21.10. 2020 
Gulášová/Vývar s masem a nudlemi 

1 Těstovinový salát s červenou čočkou a kuřecím masem    115,- ( 1a,3,7,9) 
2 Vepřová kýta na smetaně, náš houskový knedlík     119,- (1a,3,7,9) 
3 Kuřecí řízek „Ondráš“ se salátkem a naší tatarkou     129,- (1a,3,7,9) 

4 Pečené kachní stehno s červeným zelím, naše bramborové šišky   159,- (1a,3,7,9) 
5 Hovězí guláš s cibulí a křenem, naše houskové knedlíky    129,- (1a,3,7,9) 
6 Dukátové buchtičky naší Blaničky s vanilkovým krémem    115,- (1a,3,7,9) 

 
Čtvrtek  22.10. 2020 

Zeleninová s vejci/Vývar s fritovanými nudlemi 

1 Hrachová kaše s grilovanou klobásou, cibulka, okurek, čerstvý chléb   115,- ( 1a,3,7,9) 
2 Smažený holandský řízek, bramborová kaše, salátek     119,- (1a,3,7,9) 
3 Filírované kuřecí prsíčko na máslové kukuřici, kuskus    129,- (1a,3,7,9) 
4 Pečené kachní stehno s červeným zelím, naše bramborové šišky   159,- (1a,3,7,9) 
5 Hovězí guláš s cibulí a křenem, naše houskové knedlíky    129,- (1a,3,7,9) 
6 Dukátové buchtičky naší Blaničky s vanilkovým krémem    115,- (1a,3,7,9) 

 
     

Pátek  23.10. 2020 
Frankfurtská/Vývar s vaječným svitkem 

1 Bageta s filírovaným hovězím steakem, grilovaná slanina, ledový salát, majonéza 115,- ( 1a,3,7,9) 
2 Steak z lososa na grilované zelenině, pečená brambora se zakysanou smetanou 119,- ( 1a,3,7,9) 
3 Brněnský smažený řízek, steakové hranolky, česnekový dressing   129,- ( 1a,3,7,9) 
4 Pečené kachní stehno s červeným zelím, naše bramborové šišky   159,- (1a,3,7,9) 
5 Hovězí guláš s cibulí a křenem, naše houskové knedlíky    129,- (1a,3,7,9) 
6 Dukátové buchtičky naší Blaničky s vanilkovým krémem    115,- (1a,3,7,9) 
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