Provozovna 04
Kosmonautů 8
Olomouc

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 15.1. do 19.1.2018

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

PO

POLÉVKA Pekingská

15.01. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
OBĚD IV.
NÁPOJ

ÚT

OBĚD II.
OBĚD III.
OBĚD IV.
NÁPOJ

ST

Hovězí maso s bramborem, kedlubnové zelí

1

Bratislavské rizoto ( těstovinová rýže ) s vepřovým masem a hráškem sypané
sýrem, sterilovaný okurek
Jáhly s tvarohem, kysanou smetanou a ovocem, loupáčky

1,3,7
1,7

Čaj/Ovocný nápoj
1,3,7,9

Smažené kuřecí stehno s bramborovou kaší, zelná salát s křenem a majolkou 1,3,7,10
1,3,7
Těstoviny zapečené s kapustou a vepřovým masem, sterilovaný okurek
Květákové kari s hráškem a smetanou, dušená rýže

1,7

Rýžový salát s kapií, jablky a jogurtem šlehaným s pažitkou, pečivo

1,7

Čaj/Ovocný nápoj
1,7,9

Skaná svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem

1,3,7,10

Kuřecí Kung-pao ( arašídy, kapie, sojová omáčka ) s dušenou rýží

1,5,6
1,3,7

OBĚD IV.

Rýžová kaše s kousky ananasu sypaná cukrem a přelitá máslem, kompot,
ovoce
Rybí pomazánka zdobená citronem, ledový salát s cherry rajčaty, pečivo

NÁPOJ

Čaj/Ovocný nápoj

OBĚD II.
OBĚD III.

POLÉVKA Kmínová s vejcem

18.01. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
OBĚD IV.
NÁPOJ

PÁ

1,3,7,9,12

POLÉVKA Hrachová

17.01. OBĚD I.

ČT

Vepřová kýta v šípkové omáčce s houskovým knedlíkem

POLÉVKA Slepičí vývar se špenátovými noky

16.01. OBĚD I.

1,3,9,12

Burgundská vepřová pečeně ( slanina, divoké koření, brusinky, citrón ) s
těstovinami
Smažené rybí filé, šťouchaný brambor s cibulkou, tatarská omáčka

OBĚD II.
OBĚD III.
OBĚD IV.
NÁPOJ

1,3,7
1,3,7,9
1,3,4,7,10

Fazole po bretaňsku ( směs fazolí, rajčatového protlaku a česneku ), vařená vejce, 1,3,6
chléb
1,3,7,10
Vajíčkový salát, fazolky s koprem, okurek, pečivo
Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Dršťková

19.01. OBĚD I.

1,4,7,10

1,7,9

Štěpánská vepřová plec ( šťáva s vejci, slaninou a cibulkou ) s dušenou rýží,
mrkvový salát
Uzené maso se špenátovými těstovinami

1,3

Dušená zelenina na rajčatech, slané palačinky

1,3,7

Hermelínová pomazánka, zelný salát s mrkví, rajče, chléb

1,7

1,3,7

Čaj/Ovocný nápoj

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

