
  Obedové menu na Salaši-Cabaj 
     Rozvoz jedla nad 5,00 € (pondelok-piatok 11:00-14:00 hod) 

 

Rozvoz Cabaj-Čápor ZADARMO    Nový Cabaj, Pereš, Riegler 0,50 € 

    Svätoplukovo, Mojmírovce 1,00 € 

                   Podávame od 11:00-14:00 hod. alebo do vypredania 
Na požiadanie je možné si prílohu vymeniť za zeleninový šalát 

Pondelok 27. 06. 2022  
Polievka: Rajčinová s cestovinou, chlieb (0,33 l) (1,3)   

1. Kurací steak, anglická zelenina na masle, ryža (130/100/200 g) (1)   6,20 €                                     
2. Hovädzie kocky na mexický spôsob, tarhoňa, uhorka (130/200/50 g)    6,20 € 
3. Vypr. šampiňóny, hranolky, pikantný kečup (200/60/130 g) (1,3,7)   6,20 € 

4. Halušky podľa výberu (350 g)         5,80 € 
5. Pizza podľa výberu z ponukového lístka (+ menu polievka je v cene)  
 

Utorok 28. 06. 2022 
Polievka: Cuketová krémová, opraž. chlieb (0,33 l) (1,7)   

1. Sviečková na smotane, knedľa (130/160 g) (1,7,9)      6,20 €                                     
2. Kuracie soté Kung-Pao, ryža (130/200 g) (1,8)       6,20 € 
3. Kelový prívarok, vypr. karbonátok, langoš (130/200/160 g) (1,3,7)   6,20 €                                     

4. Halušky podľa výberu (350 g)         5,80 € 
5. Pizza podľa výberu z ponukového lístka (+ menu polievka je v cene)  

 

Streda 29. 06. 2022  
Polievka: Hovädzí vývar s odpaľovaným hráškom a zeleninou (0,33 l) (1,7,9)  
1. Marinované kuracie prsia, kari ryža, šalát (130/200/100 g) (1,3,7)   6,20 € 

2. Gazdovská krkovička s cibuľkou a slaninkou, popuč. zemiaky (130/200 g) (1,7) 6,20 € 

3. Baraní perkelt, halušky, uhorka (130/200 g) (1)      6,20 €                                     
4. Halušky podľa výberu (350 g)         5,80 € 
5. Pizza podľa výberu z ponukového lístka (+ menu polievka je v cene) 

 

Štvrtok 30. 06. 2022  
Polievka: Cícerová so zeleninou, chlieb (0,33 l) (1)  
1. Vypr. kuracie stehno, ryža, kompót (130/200/100 g) (1,3,7)    6,20 € 
2. Diviak na šípkovej omáčke, žemľová knedľa (130/100/200 g) (1)    6,20 € 

3. Jablkovo-tvarohová žemľovka, ovocie (300/50 g) (1,3,7)     5,80 €                                     
4. Halušky podľa výberu (350 g)         5,80 € 

5. Pizza podľa výberu z ponukového lístka (+ menu polievka je v cene) 
 

Piatok 01. 07. 2022  
Polievka: Pórová mliečna, opraž. chlieb (0,33 l) (1,7)  
1. Bravčové pečené, dusená kapusta, knedľa (130/100/160 g) (1,7)    6,20 € 

2. Rybie filé na masle, varené zemiaky, šalát (130/200/100 g) (4,7)    6,20 € 
3. Granadiersky pochod so slaninkou, uhorka (300/50 g) (1)     6,20 € 
4. Halušky podľa výberu (350 g)         5,80 € 

5. Pizza podľa výberu z ponukového lístka (+ menu polievka je v cene) 
                                              Halušky podľa výberu 

Bryndzové (halušky, bryndza, slanina), syrokrémové (halušky, syrokrém, slanina), furmanské (halušky, 

údený syr, smotana, slanina), bačovské (halušky, bryndza, klobása, pečené mäso, syr, slanina) (350 g) (1,7) 

    V prípade akýchkoľvek otázok, sťažností alebo prianí nás kontaktujte prosím  

na t. č. 0911 037 500 alebo na info@salas-cabaj.sk, www.salas-cabaj.sk 

Hmotnosť mäsa je uvádzaná v surovom stave. Zmena jedál vyhradená!  
Minimálna suma pri platbe kartou je 4,00 € 

mailto:info@salas-cabaj.sk
http://www.salas-cabaj.sk/

