
  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 1,00 € 

    Svätoplukovo, Mojmírovce 1,50 € 

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

 

Pondelok 04. 07. 2022  
Polievka: Špenátová krémová s vajcom, opraž. chlieb (0,33 l) (1,3,7)   
1. Vypr. kuracie prsia so šunkou v cestíčku, ryža, šalát (130/200/100 g) (1,3,7)  6,50 €                                     
2. Hovädzie kocky na znojemský spôsob, tarhoňa, šalát (130/200/100 g) (1,7)  6,50 € 

3. Zapek. brokolica so syr. omáčkou a mandľami, var. zemiaky (150/60/200 g) (1,7) 6,50 € 
4. Halušky podľa výberu (350 g)         6,00 € 

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

Utorok 05. 07. 2022  
SVIATOK - OBEDOVÉ MENU NEVARÍME 

 

 

Streda 06. 07. 2022  
Polievka: Hŕstková s údeným, chlieb (0,33 l) (1)  
1. Bravčový rezeň v syrovou cestíčku, zemiaková kaša, kompót(130/200/100 g) (1,3,7)6,50 € 

2. Kuraco-šampiňónový špíz na grile, ryža, šalát (130/200/100 g) (1)   6,50 € 

3. Pečená klobása, hrachový prívarok, langoš (130/200/160 g) (1,7)   6,50 €                                     
4. Halušky podľa výberu (350 g)         6,00 € 

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

Štvrtok 07. 07. 2022  
Polievka: Vývar s rezancami a zeleninou (0,33 l) (1)  
1. Šťavnatý bravč. rezeň, ryža, šalát (130/200/100 g) (1)     6,50 € 

2. Čevapčiči, varené zemiaky, cibuľa, horčica (130/200/20/20 g) (1,7)   6,50 € 
3. Hovädzie srdce na smotane, knedľa (130/160 g) (1,7)      6,50 €                                     
4. Halušky podľa výberu (350 g)         6,00 € 

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

Piatok 08. 07. 2022  
Polievka: Zemiaková s klobáskou, chlieb (0,33 l) (1,7)  
1. Pečený bravč. bôčik, kapusta, knedľa (130/100/160 g) (1,7)    6,50 € 

2. Kuracie prsia pl. hydinovou pečeňou, ryža, šalát (130/200/100 g) (1,3)   6,50 € 
3. Vypr. oštiepok, americké zemiaky, tatárska omáčka (130/200/50 g) (1,3,7)  6,50 € 

4. Halušky podľa výberu (350 g)         6,00 € 
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 € 
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