
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 27.2. do 3.3.2017       
Váha syrového masa s.k. 150 gramů
Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Hovězí z pórkem a kapáním 1,3,7,9

27.02. OBĚD I. Vepřová kýta na česneku s bramborovým knedlíkem, maďarské kysané zelí 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7,9

 OBĚD III. Rýžový nákyp s ovocem, 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,4,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Smetanová s hráškem 1,7,9

28.02. OBĚD I. Hovězí kostky na celeru s kapií, dušená rýže 1,9

OBĚD II. Smažené rybí prsty, brambor s pažitkou, tatarská omáčka 1,3,4,7,10

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Salát z těstovinové rýže se zeleninou a modrým sýrem, rajče, pečivo 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Květáková 1,7,9

01.03. OBĚD I. Hovězí maso se šípkovou omáčkou, houskový knedlík 1,3,7,9

OBĚD II. Kuřecí stehno pečené na slanině, dušená rýže, kompot 1

OBĚD III. Kynuté koláče s marmeládou a posypkou, černá káva 1,3,7

OBĚD IV. Rybí pomazánka, citrón, zelný salát s koprem, rajče, paprika, chléb 1,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Hovězí s játrovými knedlíčky a těstovinou 1,3,7,9

02.03. OBĚD I. Smažený vepřový řízek s bramborovou kaší, celerový salát s mrkví a křenem 1,3,7,9

OBĚD II. 1,5,6

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

OBĚD IV. 1,3,6,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Minestrone 1,9

03.03. OBĚD I. Vepřová kýta v houbové omáčce s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,4,7,10

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

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK            

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Krůtí maso v bratislavské omáčce ( smetana, celer, hrášek, sterilovaný okurek, 
rajčatový protlak ) s těstovinami

Jemný surimi salát ( krabí maso, kukuřice, jablko, vejce, jogurt ), červené zelí, 
okurek, rajče, sojový rohlík

Hříbkové ragú ( česnek, petrželka, smetana ) s bramborovými noky

Kuřecí maso à la čína ( cibule, paprika, zelí, sojová omáčka ) s dušenou rýží

Míchaný zeleninový salát s baby karotkou a masovými kuličkami, sojový 
rohlík

Rybí filé s cibulovou kůrčičkou ( cibule, česnek, hořčice, pažitka,    
strouhanka ), brambor s pórkem a máslem

Těstovinový salát se šunkou, mozarelou, česnekem s olivami, okurek, rajče, 
pečivo
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