
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 přejí - Průchová Helena, vedoucí provozu s kolektivem

platný od 5.12. do 9.12.2016       
Váha syrového masa s.k. 150 gramů
Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Hovězí s rýží a hráškem 1,9

05.12. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,3,4,7

 OBĚD III. Jáhlový nákyp s jablky a rozinkami 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Celerová s ovesnými vločkami 1,9

06.12. OBĚD I. Vepřová kýta s rajskou omáčkou, houskový knedlík 1,3,7,9

OBĚD II. Rybí filé zapečené se sýrem a zázvorovou omáčkou, brambor 1,4,7

OBĚD III. Šunkové halušky s vejci a zeleninou, sterilovaný okurek 1,3,7,9

OBĚD IV. Vanilkový pudink s ovocem, piškoty a strouhanou čokoládou, loupáčky 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Čočková 1,7,9

07.12. OBĚD I. Smažený karbanátek s bramborovou kaší, pražský salát 1,3,7,10

OBĚD II. 1

OBĚD III. Rýžová kaše se sušenými švestkami, cukr, máslo, kakao, kompot, ovoce 1,7

OBĚD IV. Cizrnový salát s tuňákem, mrkvička, ledový salát, rajče, pečivo 1,4

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Hovězí se špenátovými noky 1,3,9

08.12. OBĚD I. Vepřový steak “TABASCO“, dušená rýže s hříbky, kompot 1

OBĚD II. Ledvinky a játra na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7,9

OBĚD III. Čočka na kyselo s cibulkou, vařená vejce, chléb, sterilovaný okurek 1,3

OBĚD IV. 1,7,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Dršťková 1,9

09.12. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7

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

OBĚD IV. 1,3,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK            

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Pečená krkovička na  česneku s kynutým bramborovým knedlíkem,, 
červené zelí
Chilli con-carne ( mleté maso, oregano, česnek. červené fazole ) s dušenou rýží

Těstovinový salát Farfale ( těstoviny, šunka, mozarella, zelenina, olivy ), pečivo

Hovězí plátek po tatarsku ( rajčatový protlak, sterilovaný okurek ) s dušenou 
rýží

Zeleninová tarhoňa s kuřecím masem a balkánským sýrem, vícezrnný 
trojhránek

Kuřecí stehno po gemersku ( kukuřice, lečo, smetana, kopr ) s těstovinami
Sekaná pečeně s jihočeskou lepenicí ( brambory, kysané zelí, cibule )

Salát z čínského zelí se sýrem a vejcem, jogurtovo koprovým dresinkem a 
česnekem, sojový rohlík
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