
Změna jídelního lístku vyhrazena
Dobrou chuť přejí - Průchová Helena, vedoucí provozu s kolektivem

platný od 22.8. do 26.8.2016       
Váha syrového masa s.k. 150 gramů
Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Čočková 1,7,9

22.08. OBĚD I. 1,6

OBĚD II. Vepřová kýta v přírodní šťávě, halušky se zeleninou 1,3,7

 OBĚD III. Kynuté knedlíky polévané povidly a sypané mákem 1,3,7

OBĚD IV. Salát z těstovinové rýže se zeleninou sypaný Nivou, sojový rohlík 1,3,6,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Cuketová 1,7,9

23.08. OBĚD I. Smažené kuřecí stehno, brambor s máslem, okurkový salát 1,3,7

OBĚD II. Hovězí maso, svíčková omáčka, houskový knedlík 1,3,7,9

OBĚD III. Krupicová kaše s cukrem a kakaem, kompot, ovoce 1,7

OBĚD IV. Salát z rybího filé a majolky, rajče, čínské zelí, chléb 1,4,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Dršťková 1,9

24.08. OBĚD I. Kuřecí steak na citronovém pepři s hráškovou rýží, kompot 1

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. 1

OBĚD IV. Zeleninový talíř se smaženým květákem, pečivo 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Hovězí s kapustou a rýží 1,9,10

25.08. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Vepřové rizoto po italsku sypané sýrem, zelný salát s koprem 1,7

OBĚD III. Fazole ve smetanové omáčce s noky z bramborového těsta s petrželkou 1,3,7,10

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Zeleninová 1,7,9

26.08. OBĚD I. Smažený karbanátek s bramborovým salátem bez majonézy 1,3,7,10

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. Těstoviny špecle s kysaným zelím a uzeným masem 1,3,7

OBĚD IV. Salát z jablek, sýra, šunky a hrášku s jogurtem, vícezrnný trojhránek 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK            

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Chilli con carne ( směs mletého masa s rajčaty, oreganem, červenými fazolkami a 
bazalkou ) s dušenou rýží

Pštrosí vejce ( vejce obalené v sekané ) s bramborem, dušený špenát
Houbový kuba ( kroupy, houby, česnek ), klobása, chléb, sterilovaný okurek

Krůtí ragú se zeleninou ( cibule, mrkev, rajčata, pórek, paprika, kukuřice ) s 
těstovinami

Mrkvový salát s uzeným sýrem, červenými olivami a pažitkou, ledový salát, 
paprika, pečivo

Pikantní maďarský vepřový guláš ( kapie, chilli, česnek ) s houskovým 
knedlíkem
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