
  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 20. 03. 2023  
Polievka: Zeleninová s mrveničkou (1,3,9)  

1. Kuracie plátky na grile, syrová omáčka, ryža (130/60/200 g)     7,10 €                                     
2. Hovädzie na poľovnícky spôsob, halušky, uhorka (130/200/50 g) (1,7)   7,10 € 
3. Vyprážaný syr, hranolky, tatárska omáčka (120/150/40 g) (1,3,7)    6,80 € 

4. Halušky podľa výberu (350 g)         6,80 € 
 

Utorok 21. 03. 2023    
Polievka: Krúpová s údeným a cibuľkou, chlieb (0,33 l) (1)  
1. Maďarský guláš, knedľa (130/160 g) (1,7)       7,10 €                                     

2. Mletý rezeň so syrom, zemiaková kaša, uhorka (130/200/100 g) (3)   7,10 € 
3. Zapekané cestoviny s kuracím mäsom a brokolicou (200/150 g) (1,3,7)   6,80 € 

4. Halušky podľa výberu (350 g)         6,80 € 
 

Streda 22. 03. 2023  
Polievka: Gulášová, chlieb (0,33 l) (1)  
1. Vypr. plnený bravč. rezeň ,,Bosniak“ (slanina, cibuľa, feferóny), sedliacke  

    zemiaky, šalát (130/200/100 g)          7,10 € 
2. Kurací stroganov, ½ ryža, ½ hranolky (130/100/75 g) (1,7)    7,10 € 

3. Pizza Cardinalla (pomodoro, šunka, syr, kukurica, šampiňóny) (650 g) (1)  8,00 € 
4. Halušky podľa výberu (350 g)         6,80 € 

Ku každému menu sladký dezert GRÁTIS 
  

Štvrtok 23. 03. 2023  
Polievka: Kelová s párkom, chlieb (0,33 l) (1)   
1. Kurací steak, gratinované zemiaky, baby zelenina na masle (150/200/100 g) (1,3,7) 8,50 € 
2. Hov. kocky dus. na zelenine a červenom víne, žemľ. knedľa (130/200 g) (1,7)  7,10 € 

3. Baraní perkelt, halušky (130/200 g) (1)        7,10 € 
4. Halušky podľa výberu (350 g)         6,80 € 

Ku každému menu sladký dezert GRÁTIS 

 

Piatok 24. 03. 2023  
Polievka: Boršč, chlieb (0,33 l) (1,9)  
1. Bravč. medailóniky v medovo-horčicovej omáčke, ryža, šalát (130/200/100 g) (1)  7,10 € 

2. Pečené morčacie stehno, chrenová omáčka, knedľa (130/100/160 g) (1,7)  7,10 € 
3. Jablkovo-tvarohová žemľovka, ovocie (300/100 g) (1,3,7)     6,80 € 
4. Halušky podľa výberu (350 g)         6,80 € 

 
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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