
 

Hotel Salaš 

 

 

Víkendové a odpolední 

menu k rozvozu 
 

P o l é v k y   
     
Salašnická kyselice s chlebem        45,- 

Kulajda s lesními hříbky a zastřeným vejcem      65,- 

Vývar s masem a nudlemi         45,- 

 

M e n u  

 

200g  Hovězí burger s naší houskou, čedar, grilovaná slanina, křupavá 

 cibulka, hranolky, naše tatarka       155,- 

500g  Pečená medová žebírka, zauzené Jalapeño, kyselá okurka, beraní 

rohy, křen, hrubozrnná hořčice, chléb      149,- 

350g  Flákota krkovice na grilu s cibulovými kroužky, nivovo-česnekový  

dresink, steakové hranolky         215,- 

200g  Steak z vepřové panenky na zelených fazolkách, slanina, restované 

brambory z pánve          219,- 

500g  Smažené kuřecí křidélka s bylinkovou, česnekovou a pikantní  

omáčkou, hranolky „Julienne“         169,-  

200g  Kuřecí prsíčko na grilu se slaninovým chipsem a pepřovou omáčkou, 

krokety            198,- 

200g  Smažený kuřecí „Gordon blue“, máslové brambory s pažitkou,  

naše tatarka           159,- 

400g  Salát „Caesar“ s kuřecím steakem, grilovaná slanina, krutóny,  

hoblinky parmazánu          149,- 

200g  Tatarák z hovězího pupku, 8ks topinky, česnek, cibule, sušené  

rajčátka, olivy, okurka, feferonky        229,- 

 

 



                                      

 

 

C h u ť o v k y  n a š e h o  k u c h a ř e  

 

150g  Salašnická kuřecí směs sypaná sýrem v bramboráku    145,- 

150g  Smažený kuřecí nebo vepřový řízek, šťouchaný brambor, salátek  148,- 

150g  Smažený sýr, hranolky, naše tatarka      145,- 

 

150g  Kotlet na grilu se sázeným vejcem, hranolky, naše tatarka  159,- 

150g  Kuřecí prsíčko s grilovaným hermelínem, naše pepřová omáčka,  

krokety             159,- 

 

 

 

 

 

Rozvoz pondělí – pátek                                     Objednávky volejte!!!! 

11:00 – 16:00h                                                 mobil: 605528469 

Rozvoz sobota, neděle, svátky                          pevná linka: 556708880 

11:00 - 18:00h 

Rozvoz odpoledního menu zcela zdarma, minimální cena objednávky 

150,- Kč. 

 

 

 

Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy! 

 



 

Salašnická akční  nabídka  

 
 

 
 
 
 

1500g   Salašnické grilované koleno, feferóny,  
beraní rohy, okurky, křen, 3 druhy hořčice,  
chléb           399,- 
 

 

Rozvoz pondělí – pátek                                     Objednávky volejte!!!! 

11:00 – 16:00h                                                 mobil: 605528469 

Rozvoz sobota, neděle, svátky                          pevná linka: 556708880 

11:00 – 18:00h 

Rozvoz odpoledního menu zcela zdarma, minimální cena objednávky 

150,- Kč. 

Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy! 

 


