
 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  
 

Pondělí 30.11. 2020 
Zelná s klobásou/Vývar se zeleninou a nudlemi 

1  Grilovaná zelenina s burgurem a rukolovým pestem     115,- ( 1a,3,7,9) 
2  Vepřové nudličky ve slanině, dušené rýže, salátek     119,- (1a,3,7,9) 
3  Kuřecí ražničí z pánve, pečené farmářské brambory     129,- (1a,3,7,9) 
4  Salašnický burger s trhanou krkovicí, bramborový placek, cibulová marmeláda,  

 hranolky, česnekový dressing        159,- (1a,3,7,9) 
5 Hovězí na červeném víně a kořenové zelenině, bramborové pyré   149,-(1a,3,7,9) 
6 Tvarohové knedlíky s malinovou omáčkou      115,- (1a,3,7,9) 

 

Úterý 1.12. 2020 
Pórková s vejci/Drůbeží vývar s kapáním 

1  Variace listových salátů s kuřecím prsíčkem, medohořčičný dresink, toast  115,- ( 1a,3,7,9) 
2  Segedínský guláš, náš houskový knedlík      119,- (1a,3,7,9) 
3  Filírovaná vepřová panenka na zelených fazolkách, šťouchaný brambor  129,- (1a,3,7,9) 
4 Salašnický burger s trhanou krkovicí, bramborový placek, cibulová marmeláda,  
        hranolky, česnekový dressing        159,- (1a,3,7,9) 
5 Hovězí na červeném víně a kořenové zelenině, bramborové pyré   149,-(1a,3,7,9) 
6 Tvarohové knedlíky s malinovou omáčkou      115,- (1a,3,7,9) 

   Středa 2.12. 2020 
Česneková se sýrem a krutóny/Masový vývar a drožďové knedlíčky 

1 Tortilla s kuřecím gyrosem a čerstvou zeleninou, bylinkový dresink   115,- ( 1a,3,7,9) 
2 Zapékané brambory s uzeným masem, kyselý okurek     119,- (1a,3,7,9) 
3 Filírované kuřecí prsíčko s brokolicovým přelivem, krokety    129,- (1a,3,7,9) 

4 Salašnický burger s trhanou krkovicí, bramborový placek, cibulová marmeláda,  
        hranolky, česnekový dressing        159,- (1a,3,7,9) 
5 Hovězí na červeném víně a kořenové zelenině, bramborové pyré   149,-(1a,3,7,9) 
6 Tvarohové knedlíky s malinovou omáčkou      115,- (1a,3,7,9) 

Čtvrtek  3.12. 2020 
Kuřecí krémová/Hovězí vývar se smaženým hráškem 

1 Těstovinový salát s cherry rajčaty a tuňákem      115,- ( 1a,3,7,9) 
2 Plněný paprikový lusk v rajské omáčce, náš houskový knedlík   119,- (1a,3,7,9) 
3 Kuřecí rarášci, vařený brambor, salátek, naše tatarka    129,- (1a,3,7,9) 
4 Salašnický burger s trhanou krkovicí, bramborový placek, cibulová marmeláda,  

hranolky, česnekový dressing        159,- (1a,3,7,9) 
5 Hovězí na červeném víně a kořenové zelenině, bramborové pyré   149,-(1a,3,7,9) 
6 Tvarohové knedlíky s malinovou omáčkou      115,- (1a,3,7,9) 

Pátek  4.12. 2020 
Čínský drak/Vývar s játrovými knedlíčky 

1 Zeleninový salát, grilovaný Camembert, brusinkový dresink, rozpečená bageta 115,- ( 1a,3,7,9) 
2 Záhorácký závitek, bramborová kaše       119,- ( 1a,3,7,9) 
3 Pečené kachní stehno s červeným zelím a karlovarským knedlíkem   149,- ( 1a,3,7,9) 
4 Salašnický burger s trhanou krkovicí, bramborový placek, cibulová marmeláda,  

hranolky, česnekový dressing        159,- (1a,3,7,9) 
5 Hovězí na červeném víně a kořenové zelenině, bramborové pyré   149,-(1a,3,7,9) 
6 Tvarohové knedlíky s malinovou omáčkou      115,- (1a,3,7,9) 
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