
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 120.2. do 24.2.2017       
Váha syrového masa s.k. 150 gramů
Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

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

20.02. OBĚD I. 1,3,6,7,9,10

OBĚD II. 1,7

 OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Tvarůžkový salát s cibulí a česnekem, čínské zelí, rajče, chléb 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Čočková 1,7,9

21.02. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1

OBĚD III. Francouzské zapečené brambory, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD IV. Mrkvový salát s jablky a kokosem, pomeranč, kiwi, loupáčky 1,3

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Uzená se zeleninou a kroupami 1,9

22.02. OBĚD I. Vepřová kýta na česneku s bramborovým knedlíkem, dušený špenát 1,3,7

OBĚD II. Smažený sýrový špíz s bramborovou kaší, zelný salát s červenou řepou 1,3,7

OBĚD III. Nudlový nákyp zapečený s tvarohem a rozinkami 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,4,6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Bramborová smetanová se zázvorem 1,7,9

23.02. OBĚD I. Krůtí prsa na majoránce s kari rýží, kompot 1

OBĚD II. 1

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Štýrská 1,9

24.02. OBĚD I. Vídeňský vepřový guláš s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Rybí filé na bylinkách s dušenou bretaňskou zeleninou 1,4,9

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Ruské vejce s majolkou, šunkou a hráškem, čínské zelí, vícezrnný trojhránek 1,3,7,10,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK            

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Hamburská vepřová kýta ( kořenová zelenina, smetana, hořčice, uzenina, divoké 
koření ) s houskovým knedlíkem
Vepřové rizoto po italsku ( lečo, rajčata, protlak ) sypané sýrem, čalamáda
Špagety po uhlířsku ( vejce, slanina, petrželka )

Maminčino kuřecí stehno ( těstoviny, játra, slanina, žampiony )
Azu z hovězího masa ( maso na nudličky, cibule, sterilovaný okurek ) s dušenou 
rýží

Cizrnový salát s tuňákem, červenou cibulí a vejci, rajče, okurek, sojový 
rohlík

Hajducké kysané zelí s vepřovým masem ( kysané zelí, mleté maso, cibule, 
špek ), chléb
Pochoutkové těstoviny ( mrkev, brokolice, pórek, smetana )
Rýžový salát “KABALERO“ s kukuřicí, žampiony a balkánským sýrem, 
pečivo

Bavorské koblihy s marmeládou a tvarohem, kakao
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