
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 23.1. do 27.1.2017       
Váha syrového masa s.k. 150 gramů
Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Česneková s vejci 1,3,9

23.01. OBĚD I. Hovězí maso s koprovou omáčkou, houskový knedlík 1,3,7

OBĚD II. Vepřové výpečky s bramborem, dušené zelí 1

 OBĚD III. Zeleninové lečo s klobásou, chléb 1,3,9

OBĚD IV. Tvaroh šlehaný s mrkví a ananasem, pomeranč, jablko, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Milánská 1,9

24.01. OBĚD I. 1

OBĚD II. 1,7

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

OBĚD IV. Květákový salát po italsku, rajče, paprika, sojový rohlík 1,6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hrstková 1,9

25.01. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Vepřová kýta na pórku se zeleninovou rýží 1,9

OBĚD III. Lasagne s vepřovým masem a sýrovým bešamelem 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7,10,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

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

26.01. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,3,6,7,9

OBĚD III. Houbové rizoto, sterilovaný okurek 1

OBĚD IV. 1,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Mrkvovo dýňová 1,7,9

27.01. OBĚD I. 1,5,6

OBĚD II. 1,3,7,10

OBĚD III. Bramborové šišky s cukrem, máslem a mákem 1,3,7

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK            

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřová pečeně na slanině s dušenou rýží
Kuřecí roláda plněná špenátem s bramborovou kaší, kompot

Smažený kuřecí řízek, šťouchaný brambor s libečkem, zelný salát s 
červenou řepou

čočkový salát s kapií, cibulí a hořčičnou zálivkou zdobený vaječnou 
omeletou s pažitkou, vicezrnný trojhránek

Segedínský vepřový guláš “SPECIÁL“ ( kysané zelí, paprika, smetana ) s 
houskovým knedlíkem
Masový perkelt se zeleninou ( mleté hovězí a vepřové maso, zelenina ), slané 
palačinky

Bramborový salát s růžičkovou kapustou, fazolovými lusky a Nivou, pečivo

Kuřecí kung - pao ( pórek, kapie, sojová omáčka, arašídy ) s dušenou rýží
Smažené kapustové karbanátky se sýrem a kuskusem, brambor, tatarská 
omáčka

Hermelínová pomazánka, salát z čínského zelí s rajčaty, okurek, chléb
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