
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 13.2. do 17.2.2017       
Váha syrového masa s.k. 150 gramů
Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Italská s těstovinou 1,3,7,9

13.02. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Smažený sekaný řízek s celerem. bramborová kaše, kompot 1,3,7,9

 OBĚD III. Čočka na kyselo s cibulkou, vařená vejce, chléb, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD IV. Vanilkový pudink s tvarohem a ovocem sypaný čokoládou, loupáčky 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Hovězí s vaječnou sedlinou 1,3,9

14.02. OBĚD I. 1,3

OBĚD II. 1,3,7

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

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Havířská fazolačka 1,7,9

15.02. OBĚD I. 1,3,7,10

OBĚD II. Vepřová pečeně na citronovém pepři s hráškovou rýží 1

OBĚD III. Těstoviny penne se sýrovou česnekovou omáčkou a čerstvým špenátem 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7,10,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Zeleninová s jáhlami 1,3,7,9

16.02. OBĚD I. Hovězí maso v rajské omáčce s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Těstoviny zapečené s vepřovým masem a kapustou, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD III. Přírodní kuřecí steak s bramborem, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Kuřecí vývar s játrovými knedlíčky a těstovinovou rýží 1,3,9

17.02. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,6,7

OBĚD III. 1

OBĚD IV. Pomazánka z Nivy, fazolky s červenou cibulkou, rajče, okurek, chléb 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK            

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřová kýta na sikulský způsob ( kysané zelí, paprika, česnek, smetana ) s 
kynutým bramborovým knedlíkem

Vepřové maso podle Rychtáře ( játra, vejce, kapie, sterilovaný okurek, žampiony ) 
s dušenou rýží
K3 - kuřecí maso, kapie a kukuřice ve smetanové omáčce s kečupem, 
těstoviny

Salát z čínského zelí s vejci, sýrem a jogurtovou brusinkovým dipem, rajče, 
paprika, pečivo

Smažené kuřecí stehno, šťouchaný brambor s cibulkou, pražský salát

Rančerský salát ( fazole, sterilovaný okurek, vejce, šunka, tatarská omáčka ), 
červené zelí, vícezrnný trojhránek

Těstovinový salát na kari se šunkou, ananase a hráškem, rajče, okurek, 
pečivo

Selský obložený talíř ( vepřové maso, klobása ), dušené zelí, dva druhy 
knedlíků
Hodolanská omáčka ( uzenina, brambor, žampiony, smetana ), chléb

Zeleninová PAELA na kari ( rýže, rajčata, paprika, brokolice, kukuřice, hrášek, 
tymián, česnek ), mrkvový salát
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