
 Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy 

          Hotel Salaš    

RESTAURACE I ZAHRÁDKA OTEVŘENA 

Otevírací doba: po – pá 10:30 – 21:00h 

Sobota – neděle od 11:00- 22:00 h 

 

Pondělí 26.7.2021 
Česneková s chlebovými krutóny 

1 Filírovaná vepřová panenka, grilovaná zelenina s parmazánem           115,-  ( 1a,3,7,9) 
2  Kuřecí nudličky na smetaně s pórkem, rýže                           119,-  (1a,3,7,9) 
3  Vepřová směs s fazolemi, bramborové placičky              129,- (1a,3,7,9) 
4 Kotlet na grilu se sázeným vejcem, steakové hranolky, naše tatarka           159,- (1a,3,7,9) 
 

 

 

Úterý 27.7.2021 
Brokolicový krém s krutóny 

1 Salát „Dubáček“ s vejcem a praženou slaninou               115,-  (1a,3,7,9) 
2 Vepřové rizoto sypané sýrem,  kyselý okurek                119,- (1a,3,7,9) 
3 Trhané kuřecí maso se zeleninou a chedarem  v naší hamburger bulce            129,- (1a,3,7,9) 
4 Kotlet na grilu se sázeným vejcem, steakové hranolky, naše tatarka                   159,- (1a,3,7,9) 

Středa  28.7.2021 
Zelná s klobásou 

1 Variace listových salátů, filírované kuřecí prso, bylinkový dresink              115,- ( 1a,3,7,9) 
2 Smažený holandský řízek, bramborová kaše, rajčatový salátek              119,- (1a,3,7,9) 
3 Hovězí steakové nudličky na česneku a žampiónech, hranolky             129,- (1a,3,7,9) 

4 Kotlet na grilu se sázeným vejcem, steakové hranolky, naše tatarka             159,-(1a,3,7,9) 
  

Čtvrtek 29.7.2021 
Mexická fazolová 

1 Smažený sýrový špíz na zeleninovém salátku, dresink               115,- ( 1a,3,7,9) 
2 Vepřová krkovice, pečená na česneku, dušené zelí, náš houskový knedlík            119,- (1a,3,7,9) 
3 Kuřecí prsíčko ve slaninovém kabátku, omáčka s růžovým pepřem, americké brambory     129,- (1a,3,7,9) 
4 Kotlet na grilu se sázeným vejcem, steakové hranolky, naše tatarka                      159,- (1a,3,7,9) 
5 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem                115,-(1a,3,7,9) 
 
     

Pátek  30.7.2021 
Gulášová 

1 Zeleninový salát s tuňákem, vejce, přelité koprovým dipem, bagetka            115,- ( 1a,3,7,9) 
2 Uzená rolka na cibulce, máslová bramborová kaše, kyselý okurek            119,- (1a,3,7,9) 
3 Kuřecí steak obalený ve slanině, bylinková omáčka, hranolky                      129,- (1a,3,7,9) 
4 Kotlet na grilu se sázeným vejcem, steakové hranolky, naše tatarka              159,- (1a,3,7,9) 

 

      Stálá nabídka 
Hovězí vývar dle denní nabídky          

Kuřecí nebo vepřový řízek, vařený brambor s máslem , salátek            148,-(1a,3,7,9) 

Smažený sýr, hranolky, naše tatarka                 145,(1a,3,7,9)- 


