
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 12.12. do 16.12.2016       
Váha syrového masa s.k. 150 gramů
Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Kukuřičná se smetanou 1,7,9

12.12. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7

 OBĚD III. Salám smažený v trojobalu, brambor, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD IV. Hráškový salát se sýrem, sterilovanými okurky a majolkou, sojový rohlík 1,3,6,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Smíchanou zeleninou a kus kusem 1,3,7,9

13.12. OBĚD I. Kuřecí stehno na paprice s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,9

OBĚD III. 3,7

OBĚD IV. 1,3,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Maďarská krupicová 1,7,9

14.12. OBĚD I. 1,6

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. Květák jako mozeček s bramborem, celerový salát s mrkví a křenem 3,7,9

OBĚD IV. Ovocná tvarohová pěna, pomeranč, jablko, kiwi, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Rajčatová s těstovinou 1,3,7,9

15.12. OBĚD I. 1,3,6,7

OBĚD II. 1

OBĚD III. Špenátové lasagne se sýrovým bešamelem 1,3,7

OBĚD IV. Vajíčková salát,  červená řepa, zelí, paprika, chléb 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hovězí s kapáním 1,3,7,9

16.12. OBĚD I. Sekaná svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7,9,10

OBĚD II. 1,4

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK            

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřová pečeně po rychtářsku ( lečo, žampiony, kapie, játra, vejce ) s dušenou 
rýží
Těstoviny zapečené s kuřecím masem, brokolicí, smetanou a sýrem, 
sterilovaný okurek

Vepřová krkovice po štýrsku ( kapusta, celer, brambor, cibule ) s chlebem
Francouzské zapečené brambory, čalamáda
Tuňák s těstovinami v jogurtové omáčce, kukuřičný salát s kapií, rajče, 
pečivo

Krůtí prsa po sečuánsku ( zelí, kapie, sojová omáčka ) s dušenou rýží
Hovězí líčka na víně s brusinkami, těstoviny

Smažená sýrová jehla s těstovinou, bramborová kaše, zelný salát s červenou 
řepou
Vepřová kotleta špikovaná klobásou v přírodní šťávě se staročeskou rýží

Losos porce s italskou čočkou ( čočka, mrkev, celer, pórek, česnek, balsamikový 
ocet )
Bramborák “PRADĚD“ ( směs kysaného zelí s uzeným masem )

Zelení nový talíř s kuřecími nugetkami a jogurtovým dipem na kari, 
vícezrnný trojhránek


	List1

