
 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 18:00 h 

 

Pondělí 19.4.2021 
Valašská kyselice/Vývar s masem a nudlemi 

1 Zeleninový salát „Caesar“ s kuřecím steakem a krutóny              115,-  ( 1a,3,7,9) 
2 Čevapčiči s cibulí, hořčicí, vařený brambor                                    119,-  (1a,3,7,9) 
3  Krůtí nudličky v kari omáčce, krokety                  129,- (1a,3,7,9) 
4 Hovězí svíčková na smetaně, náš houskový knedlík              159,- (1a,3,7,9) 
5 Palačinky s tvarohem a ovocem, čokoládový toping              115,-(1a,3,7,9) 

 

 

Úterý 20.4.2021 
Zeleninová s kapáním/Vývar s rýží a hráškem 

1 Kuskus s grilovanou zeleninou, rozpečený hermelín, bazalkové pesto                   115,-  ( 1a,3,7,9) 
2 Smažené žampióny, vařený brambor, naše tatarka               119,-  (1a,3,7,9) 
3 Kotlet na grilu se sázeným vejcem, hranolky                129,- (1a,3,7,9) 
4 Hovězí svíčková na smetaně, náš houskový knedlík                159,- (1a,3,7,9) 

  5 Palačinky s tvarohem a ovocem, čokoládový toping                          115,-  (1a,3,7,9) 

 

Středa  21.4.2021 
 

Bramborová s hříbky/Vývar se smaženým hráškem 
1 Ředkvičkový salát s kuřecími kousky, toast, bylinkový dresink             115,- ( 1a,3,7,9) 
2 Segedínský guláš, náš houskový knedlík                             119,- (1a,3,7,9) 
3 Kuřecí prsíčko v pivním těstíčku, bramborová kaše, balkánský salátek            129,- (1a,3,7,9) 

4 Hovězí svíčková na smetaně, náš houskový knedlík                          159,- (1a,3,7,9) 
5 Palačinky s tvarohem a ovocem, čokoládový toping                115,- (1a,3,7,9)  
 

Čtvrtek 22.4.2021 
 

Francouzská s těstovinou/Drůbeží vývar s kapáním 

1 Variace listových salátů, pečené kuřecí špalíky, bylinkový dresink, bagetka            115,- ( 1a,3,7,9) 
2 Boloňské špagety s bešamelem, sypané parmazánem                           119,- (1a,3,7,9) 
3 Kuřecí steak s chřestem a holandská omáčka, vařený brambor                             129,- (1a,3,7,9) 
4  Hovězí svíčková na smetaně, náš houskový knedlík                        159,- (1a,3,7,9) 
5 Palačinky s tvarohem a ovocem, čokoládový toping              115,-(1a,3,7,9) 

 
     

Pátek  23.4.2021 
Hrstková s uzeným masem/Vývar s masem a nudlemi 

1 Farmářský salát s anglickou slaninou, sázené vejce, česnekové topinky             115,- ( 1a,3,7,9) 
2 Pečené kuřecí stehýnko na hříbkách, dušená rýže, okurkový salát                          119,- (1a,3,7,9) 
3 Vepřová panenka plněná pikantní faší, omáčka demi-glace, šťouchaný brambor           129,- (1a,3,7,9) 
4  Hovězí svíčková na smetaně, náš houskový knedlík                          159,- (1a,3,7,9) 
5 Palačinky s tvarohem a ovocem, čokoládový toping                115,-(1a,3,7,9) 
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