
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

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 27.3. do 31.3.2017       

Váha syrového masa s.k. 150 gramů
Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Gulášová ze sojového masa 1,6,7,9

27.03. OBĚD I. Vepřová kýta v šípkové omáčce s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7

 OBĚD III. Smažená brokolice s bramborem, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD IV. 1,3,6,7,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Hrachová 1,7,9

28.03. OBĚD I. 1,3,7,9,10

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. Jáhlový nákyp s meruňkami 1,3,7

OBĚD IV. Zeleninová tarhoňa se sýrem, rajče, okurek, pečivo 1,3,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hovězí s těstovinou 1,3,7

29.03. OBĚD I. 1,6

OBĚD II. 1,7,9

OBĚD III. Alpský kynutý knedlík s vanilkovým krémem a mákem 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Hrstková 1,9

30.03. OBĚD I. Maďarský hovězí guláš s cibulí, pletýnka 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7,9

OBĚD III. Mrkvička dušená na másle, vařená vejce, brambor 1,7

OBĚD IV. Zelný salát s ředkvičkami a kuřecími nugetkami, rajče, sojový rohlík 1,3,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Valašská kyselice 1,7,9

31.03. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Rybí filé s pažitkovou omáčkou, brambor 1,4,7

OBĚD III. 1,7

OBĚD IV. Zeleninový salát s cizrnou, vejcem a jogurtem, pečivo 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Bratislavské rizoto s vepřovým masem a hráškem ( rizoto z těstovinové rýže ), 
sterilovaný okurek

Salát z červené řepy s jablky a zakysané smetany, vařené vejce, vícezrnný 
trojhránek

Milánské smažené kuřecí stehno v těstíčku s bramborovou kaší, pražský 
salát
Kachní játrová směs ( játra, pórek, rajčata, kečup, oregano ) sypaná sýrem s 
penne těstovinami

Kuřecí nudličky po sečuánsku ( zelí, žampiony, kapie, sojová omáčka ) s 
dušenou rýží
Vepřová krkovice po štýrsku ( kapusta, celer, brambor, cibule ) s chlebem

Barevná tvarohová pomazánka ( tvaroh, mrkev, vejce, kukuřice, petrželka, 
kapie ), fazolky, rajče, zelí, chléb

Smažený karbanátek s celerem, šťouchaný brambor s máslem, kompot

Vepřová kýta pečená na kmínu s bramborovým knedlíkem, špenát

Rýžová kaše s cukrem a kakaem, kompot, ovoce
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