Jídelní lístek
Polévky
Salašnická kyselice s chlebem

55,-

Kulajda s lesními hříbky a zastřeným vejcem

65,-

Hovězí vývar s masem a nudlemi

55,-

Něco ze Salaše
450g Halušky s brynzou a zauzeným špekem

155,-

450g Halušky se zelím a uzenou krkovicí, čerstvá cibulka

165,-

200g Špikovaná jelení kýta se šípkovou omáčkou, náš žemlový knedlík

225,-

200g Dančí guláš s křenem a červenou cibulí, náš houskový knedlík

225,-

K pivu a vínu
150g Tatarák z pravé svíčkové, naše topinky, beraní roh, okurek

255,-

200g Hovězí burger s naší houskou, čedar, grilovaná slanina, křupavá cibulka,
hranolky, naše tatarka

185,-

500g Pečená medová žebírka, zauzené Jalapeňo, kyselá okurka, beraní rohy,
křen, hrubozrnná hořčice, čerstvý chléb

189,-

Kuřecí speciality
200g Kuřecí steak na grilu se slaninovým chipsem, pepřová omáčka,
batátové hranolky

245,-

200g Kuřecí prsíčko plněné kozím sýrem a sušenými rajčaty na grilované zelenině

265,-

200g Smažený kuřecí řízek , máslový brambor s pažitkou

195,-

Vepřové speciality
200g Vepřová panenka na zelených fazolkách, steakové hranolky

225,-

200g Krkovice na grilu s dijonskou omáčkou, pečené brambůrky

245,-

200g Ondrášky z vepřové panenky na zeleninovém salátku, pesto z medvědího
česneku
200g Smažená vepřová kotleta, máslový brambor s pažitkou

175,215,-

Steaky
200g Steak z pravé svíčkové s bylinkovým máslem a pepřovou omáčkou,
steakové hranolky
200g Kančí steak s houbovým ragú, pečené brambůrky

355,320,-

Saláty ze Salaše
120g Rozpékaný Camembert na grilované zelenině s pestem

178,-

150g Caesar salát s kuřecím prsíčkem, slaninový chips, krutóny

166,-

200 g Candát na másle s grilovanou zeleninou a rozpečenou bagetkou

249,-

Omáčky studené k menu
Naše tatarská omáčka

45,-

Naše krémová majonéza

45,-

Pikantní majonézová omáčka

45,-

Kečup

45,-

Ostrá omáčka ze zauzených chilli papriček

55,-

Něco sladkého
Zmrzlinový pohár s čerstvým ovocem, vanilkovou a čokoládovou zmrzlinou, šlehačka

105,-

Horké maliny se šlehačkou a kopečkem vanilkové zmrzliny, čokoládový topping

95,-

Lentilkový zmrzlinový pohár se šlehačkou a gumovými medvídky, jahodový topping

115,-

Skořicové lívance s horkým ovocem a vanilkovou zmrzlinou

95,-

Speciality našeho kuchaře na objednání
1 den předem
Salašnické pečené vepřové koleno, křen, okurek, beraní rohy, čerstvý chléb, hořčice dle domluvy,-

