
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 24.4. do 28.4.2017       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Hrstková 1,9

24.04. OBĚD I. 1,3,7

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

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

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Prácheňská 1,3,9

25.04. OBĚD I. 1,6

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. 1,4,7

OBĚD IV. 1,3,6,7,10,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hovězí s krupicovými noky 1,3,7,9

26.04. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,6,9

OBĚD III. Jablečná žemlovka s tvarohem a rozinkami 1,3,7

OBĚD IV. 1

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Italská s rýží 1,9

27.04. OBĚD I. Smažený vepřový řízek s bramborovou kaší, rourenský salát 1,3,7,10

OBĚD II. Vepřová kýta na slanině s pažitkovou rýží, sterilovaný okurek 1

OBĚD III. Zeleninová tarhoňa s balkánským sýrem 1,7,9

OBĚD IV. 1,3,6,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Pórková s krupicí 1,9

28.04. OBĚD I. Vepřová pečeně s houbovou omáčkou, houskový knedlík 1,3,7

OBĚD II. 1,6,7,10

OBĚD III. Jarní dušená zelenina na másle, vařená vejce, brambor 1,3,7,9

OBĚD IV. Salát z těstovinové rýže s brokolicí, černými olivami a sýrem, pečivo 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

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

Vanilkový pudink s ovocem, piškoty a čokoládou, jablko, pomeranč, kiwi, 
loupáček

Katův šleh ( lečo, pórek, chilli koření, sojová omáčka), dušená rýže s 
kukuřicí
Uzené maso, smetanová omáčka s fazolovými lusky a koprem, houskový 
knedlík
Rybí filé na kmínu, šťouchaný brambor s máslem a petrželkou
Holandský sýrový salát se šunkou ( sýr Eidam, jablka, sterilovaný okurek, šunka, 
majolka ), čínské zelí, okurek, mrkev, vícezrnný trojhránek

Krůtí stehna “TAHITI“ ( ananas, broskve, kečup, smetana ) s těstovinami
Horňácký fazolový guláš s uzeninou, chléb

Kroupový salát s červenou cibulkou a hříbky zdobený čerstvou bazalkou, 
pečivo

Fitness salát ( zelenina, kuřecí maso, vejce ) s kuřecím masem, sojový rohlík

Kuřecí stehno po dijonsku ( mrkev, dijonská hořčice, citron, smetana, sojová 
omáčka ) s dušenou rýží, kompot
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