
 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 11.1.2021 
Pórková s vejci/Vývar s masem a nudlemi 

1  Salát „Caesar“, filírované kuřecí prsíčko, grilovaná slanina, krutóny       115,-  ( 1a,3,7,9) 
2  Kuřecí nudličky na kari, těstoviny penne          119,-  (1a,3,7,9) 
3  Kotlet na grilu se sázeným vejcem, hranolky          129,- (1a,3,7,9) 
4 Vepřová panenka v parmazánové krustě se švestkovou omáčkou, krokety      159,- (1a,3,7,9) 
5 Bramborové šišky s mákem, máslo, cukr          115,-  (1a,3,7,9) 

 
 

 

Úterý 12.1.2021 
Frankfurtská/Vývar se smaženým hráškem 

1 Smažený sýrový špíz, zeleninový salátek s bylinkovým dresinkem, bagetka       115,-  ( 1a,3,7,9) 
2 Moravský vrabec, špenát, náš bramborový knedlík          119,-  (1a,3,7,9) 
3 Kuřecí řízek „Ondráš“, salátek             129,- (1a,3,7,9) 
4 Vepřová panenka v parmazánové krustě se švestkovou omáčkou, krokety       159,- (1a,3,7,9) 

  5 Bramborové šišky s mákem, máslo, cukr           115,-  (1a,3,7,9) 
 

 

Středa  13.1.2021 
 

Cibulačka s krutóny/Vývar s celestýnskými nudlemi 
1 Farmářský salát s vepřovým pečeným masem, sázeným vejcem, česnekové topinky       115,- ( 1a,3,7,9) 
2 Hrachová kaše s moravským uzeným masem, kyselý okurek, chléb        119,- (1a,3,7,9) 
3 Kuřecí steak s grilovaným hermelínem, pečené brambory, tatarka        129,- (1a,3,7,9) 

4 Vepřová panenka v parmazánové krustě se švestkovou omáčkou, krokety       159,- (1a,3,7,9) 
5 Bramborové šišky s mákem, máslo, cukr           115,-(1a,3,7,9) 

  

Čtvrtek  14.1.2021 
Žampiónový krém s krutóny/Vývar s nudlemi 

1 Těstovinový salát s filírovanou vepřovou panenkou, medovohořčičný dresink      115,- ( 1a,3,7,9) 
2 Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, rajčatový salátek         119,- (1a,3,7,9) 
3 Boloňské špagety sypané parmazánem           129,- (1a,3,7,9) 
4 Vepřová panenka v parmazánové krustě se švestkovou omáčkou, krokety       159,- (1a,3,7,9) 
5 Bramborové šišky s mákem, máslo, cukr           115,-(1a,3,7,9) 

 
     

Pátek  15.1.2021 
Špenátová s bramborem/Hovězí vývar s kapáním 

1 Šopský salát s kuřecím masem, toasty          115,- ( 1a,3,7,9) 
2 Drůbeží rizoto sypané sýrem, kyselý okurek         119,- ( 1a,3,7,9) 
3 Smažený sýr, hranolky, naše tatarka          129,- ( 1a,3,7,9) 
4 Vepřová panenka v parmazánové krustě se švestkovou omáčkou, krokety     159,- (1a,3,7,9) 
5 Bramborové šišky s mákem, máslo, cukr         115,-(1a,3,7,9) 
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