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

platný od 17.10. do 21.10.2016       
Váha syrového masa s.k. 150 gramů
Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Krupicová s vejci 1,3,9

17.10. OBĚD I. Vepřová kýta na paprice s těstovinami 1,3,7

OBĚD II. Čočka na kyselo s cibulkou, uzené maso, chléb, sterilovaný okurek 1

 OBĚD III. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 1,3,7

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA 1,3,7,9

18.10. OBĚD I. 1,3

OBĚD II. Hovězí maso v koprové omáčce s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD III. Těstovinové nudle s cukrem, mákem a máslem 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,4,7,10,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Mrkvovo-dýňová 1,7,9

19.10. OBĚD I. Moravský vrabec s bramborovým knedlíkem, červené zelí 1,3,7

OBĚD II. 1,7

OBĚD III. Palačinky s tvarohem, kakao 1,3,7

OBĚD IV. 7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Ovarová s kroupami 1,9

20.10. OBĚD I. Smažený sekaný řízek s celerem, bramborová kaše, zelný salát s ananasem 1,3,7,9

OBĚD II. 1,6,7,10

OBĚD III. Vepřová játra na cibulce s dušenou rýží, švestkový kompot 1

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Žampionová 1,7,9

21.10. OBĚD I. Těstoviny FARFALE se sýrovou omáčkou a kuřecím masem 1,3,7

OBĚD II. Horňácký fazolový guláš s uzeninou, česneková chlebová placka 1,6

OBĚD III. Smažené květákové karbanátky s bramborem, ďábelská majolka 1,3,7,10

OBĚD IV. Ovocná tvarohová pěna, ananas, jablko, banán, loupáčky 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK            

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Pomazánka s červené řepy s lučinou, eidamem a česnekem, zelný salát, 
rajče, okurek, chléb

Kuřecí se špenátovými noky

Vepřové maso dle rychtáře ( játra, vejce, kapie, sterilované okurky, žampiony ) s 
dušenou rýží

Salát z rybího filé se zeleninou a majolkou, pórek, rajče, vícezrnný 
trojhránek

Vepřové rizoto po italsku ( lečo, rajčatový protlak ) sypané sýrem, sterilovaný 
okurek

Irský bramborový salát ( brambory, zelí, sýr, jablka, kysaná smetana ), 
paprika, okurek, pečivo

Kuřecí stehno po dijonsku ( smetana, dijonská hořčice, mrkev, sojová omáčka ) s 
těstovinami

Hermelínová pomazánka, fazolové lusky s koprem, rajče, ledový salát, 
pletýnka
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