
 Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy 

          Hotel Salaš    

RESTAURACE I ZAHRÁDKA OTEVŘENA 

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

Sobota – neděle od 11:00- 22:00 h 

 

Pondělí 18.10.2021 
Zeleninová 

1 Zapečená tortilla s kuřecím gyros, čerstvý zeleninový salát             115,-  ( 1a,3,7,9) 
2 Masové koule v rajské omáčce, náš houskový knedlík                              119,-  (1a,3,7,9) 
3 Medailonky z vepřové panenky, bramborové pyré s mrkví             129,- (1a,3,7,9) 
4 Jelení guláš s křenem a cibulí, variace našich knedlíků              159,- (1a,3,7,9) 

 

Úterý 19.10.2021 
Čočková  

1 Farmářský salát s vejcem, anglická slanina, česnekový dresink, topinky           115,-  ( 1a,3,7,9) 
2 Kuřecí kousky na smetanové kari omáčce, jasmínová rýže                         119,-  (1a,3,7,9) 
3 Grilovaná vepřová kotleta na cibulové omáčce, naše americké brambory          129,- (1a,3,7,9) 
4 Jelení guláš s křenem a cibulí, variace našich knedlíků            159,- (1a,3,7,9) 

 
 

 

Středa  20.10.2021 
Valašská kyselice 

1 Salát „Caesar“ s filírovaným kuřecím steakem a grilovanou slaninou            115,-  ( 1a,3,7,9) 
2 Srbské vepřové rizoto sypané sýrem, okurkový salátek                         119,-  (1a,3,7,9) 
3 Kuřecí steak se šunkou a rozpečeným hermelínem, hranolky             129,- (1a,3,7,9) 
4 Jelení guláš s křenem a cibulí, variace našich knedlíků             159,- (1a,3,7,9) 

 
  

Čtvrtek 21.10.2021 
Frankfurtská 

1 Kuskus s čerstvou zeleninou, trhaným kuřecím prsíčkem, hořčičný dresink s medem           115,- ( 1a,3,7,9) 
2 Panenská sekaná v bránici, hlávkové zelí, vařený brambor              119,- (1a,3,7,9) 
3 Hovězí nudličky „Stroganov“, steakové hranolky               129,- (1a,3,7,9) 
4 Jelení guláš s křenem a cibulí, variace našich knedlíků               159,- (1a,3,7,9) 
     

Pátek  22.10.2021 
Špenátová s bramborem 

1 Smažená vepřová panenka na listovém salátku, bylinkový dip            115,- ( 1a,3,7,9) 
2 Kuřecí prsíčko v sýrovém  těstíčku s bylinkou,  bramborová kaše                     119,- (1a,3,7,9) 
3 Vepřová krkovice s česnekovým přelivem, americké brambory                129,- (1a,3,7,9) 
4 Jelení guláš s křenem a cibulí, variace našich knedlíků             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) 


