
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen 
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 

hodin.
Změna jídelního lístku vyhrazena

Dobrou chuť Vám přeje  kolektiv zaměstnanců  firmy ZELOS

platný od 12.12. do 16.12. 2016
Váha syrového masa s.k. 150 gramů

                                                   Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Kmínová s vejcem 1,7

12.12. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Losos na másle s teplou zeleninou 1,4,7

OBĚD III. Smažené žampiony s vařeným bramborem, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD IV. Zeleninový salát s kuřecími játry, chléb 1,7

NÁPOJ Čaj

ÚT POLÉVKA Fazolová s párkem 1,6

13.12. OBĚD I. Sekaný řízek s celerem, vařený brambor, zelný salát s kapií 1,3,7,9

OBĚD II. Mexický guláš s dušenou rýží 1

OBĚD III. Nudle s mákem, ovoce 1,3,7

OBĚD IV. Korsický krabí salát, pletýnka 1,2,3,7

NÁPOJ Čaj

ST POLÉVKA Kapustová s rýží 1,9

14.12. OBĚD I. Vařené hovězí maso s houbovou omáčkou, houskový knedlík 1,3,7

OBĚD II. Zapečené šunkofleky, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD III. Asijská pánev z kuřecího masa s kari rýží 1,8

OBĚD IV. Vaječný sýrový krém, zeleninová obloha, rohlíky 1,3,7

NÁPOJ Čaj

ČT POLÉVKA Z fazolových lusků 1,7

15.12. OBĚD I. 1

OBĚD II. Čočka na kyselo, opékaná klobása, chléb 1,6

OBĚD III. Hanácké koláče 1,3,7

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj

PÁ POLÉVKA Slepičí vývar s nudlemi 1,3,7,9

16.12. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Vepřová kýta po kreolsku s těstovinami 1,3,7

OBĚD III. 1

OBĚD IV. 1,5,6,7

JÍDELNÍ LÍSTEK            

Provozovna 05 
Západní 75 
Prostějov

Kuře à la kachna s bramborovým knedlíkem

Vepřové žebírko ORIENT ( paprika, žampiony, rajčata ) se zeleninovou 
rýží

Zeleninová paella ( rýže na kari, fazolky, paprika, pórek, rajčata, 
olivy ) sypaná sýrem, chléb

Smažené kuřecí stehno s vařeným bramborem, mrkvový salát s 
jablky

Vepřové ledvinky dušené na cibulce s dušenou rýží, mrkvový 
salát s jablky
Zeleninový salát s rajčaty a vepřovými kousky GYROS, 
jogurtový dresink, dýňová kostka
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