
Jídelní lístek  

 

Polévky 

Salašnická kyselice s chlebem        60,- 

Masový vývar s nudlemi a zeleninou        55,- 

Něco ze Salaše 

550g Halušky s brynzou a zauzeným špekem       195,- 

550g Halušky se zelím a moravským uzeným masem, křupavá cibulka   195,- 

200g Ondrášky z vepřové panenky na zeleninovém salátu, pesto    235,- 

200g Medailonky z vepřové panenky na houbových haluškách    235,- 

 

K pivu a vínu 

150g Tatarák z pravé svíčkové, naše topinky, beraní roh, okurek     255,- 

200g Salašnická topinka s pikantní masovou směsí      159,- 

450g Pečená medová žebírka, kyselá okurka, feferóny, křen, hořčice, čerstvý chléb 225,- 

500g Smažené vepřové a kuřecí nudličky s chilli omáčkou, kyselý okurek, chléb  350,- 

 

 

 



 

Steaky ze Salaše 

200g Kuřecí steak na grilu s pečenou slaninou, pepřová omáčka    225,- 

200g Steak z vepřové panenky na zelených fazolkách     225,- 

300g Flákota krkovice na grilu s pečenou cibulí      265,- 

200g Jelení steak na lesních hříbkách       325,- 

200g Kančí steak s pečenou slaninou a houbovou omáčkou     325,- 

200g Flank steak na zelených fazolkách se slaninou      285,- 

200g Pfeffer steak z hovězí svíčkové s bylinkovým máslem     355,- 

 

Stálá nabídka 

200g  Smažený kuřecí nebo vepřový řízek, příloha      175,- 

200g Smažený sýr, hranolky, naše tatarská omáčka     165,- 

200g Hovězí svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem    255,- 

200g Zvěřinový guláš s křenem a cibulí, houskový knedlík     235,- 

 

 

Saláty ze Salaše 

350g  Caesar salát s kuřecím prsíčkem a pečenou slaninou     185,- 

350g Rozpečený Camembert na grilované zelenině, pesto     185,- 

350g Krájená zelenina s balkánským sýrem, olivový olej     95,- 

350g Variace listových salátů s pestem       65,- 

 



 

Přílohy 

Hranolky           45,- 

Pečené brambory z pánve se slaninou a cibulí      45,- 

Vařené brambory s máslem         45,- 

Bramborové placičky          55,- 

Rozpečená bagetka s bylinkovým máslem nebo pestem     45,- 

Rozpečená bagetka s bazalkovým pestem       45,- 

Grilovaná zelenina          85,- 

Čerstvá krájená zelenina         55,- 

 

 

Omáčky studené k menu 

Naše tatarská omáčka         35,- 

Naše krémová majonéza         35,- 

Kečup            35,- 

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  95,- 

Skořicové lívance s horkým ovocem a vanilkovou zmrzlinou     115,- 

 


