Provozovna 04
Kosmonautů 8
Olomouc

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 6.8. do 10.8. 2018

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

PO

POLÉVKA Krkonošská cibulačka

1,6

OBĚD II.

Dušená kotleta “FLAMENDR“ ( cibule, kapie, klobása, kečup, česnek ) s
dušenou rýží
Špagety s kuřecím masem na rajčatech s bazalkou sypané sýrem

OBĚD III.

Smažená brokolice s vařeným bramborem, tatarská omáčka

1,3,7,10

Salát z červené řepy s jablky a kysanou smetanou, pečivo

1,3,7

06.08. OBĚD I.

bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

ÚT

1,3,7,9

Vepřová kýta dle pražského uzenáře ( smetana, uzenina, křen ) s houskovým
knedlíkem
Krutí prsa s vařeným bramborem, karotka s hráškem dušená na másle

1,3,6,7

Krupicová kaše s kakaem a máslem, kompot, ovoce

1,7

OBĚD IV.

Vajíčkový salát, čínské zelí s paprikou, okurek, rajče, pečivo

1,3,7

NÁPOJ

Čaj/Ovocný nápoj

OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

POLÉVKA Čočková

08.08. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

ČT

1,3,7

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Kuřecí s mrkví a tarhoňou

07.08. OBĚD I.

ST

1,3,9

Smažený vepřový řízek s bramborovou kaší, okurkový salát

OBĚD II.

1,3,7

Rýžový salát na kari s kuřecím masem, broskví a smetanou, rajče, kapie,
pečivo
Čaj/Ovocný nápoj

1,3,7

Pečené kuřecí stehno s bylinkovou nádivkou, dušená rýže
čočka na kyselo s cibulkou, uzené maso, sterilovaný okurek, chléb

Brambory zapečené s cuketou, Balkánským sýrem a smetanou, sterilovaný
bezmasý oběd okurek

NÁPOJ

1,3,7

Těstoviny Farfale s houbovým ragú

OBĚD III.
OBĚD IV.

1,7,9

Hovězí košovské kostky ( cibule, hořčice, kapie, sterilovaný okurek ), dušená rýže 1,9,10
s pažitkou

POLÉVKA Pórková s kapáním

09.08. OBĚD I.

1,7

Těstovinový salát s tvarohem a ovocem zdobený kysanou smetanou se
skořicí, loupáčky
Čaj/Ovocný nápoj

1,3,7,9
1,3,7
1
1,7
1,3,7

1,7,9

PÁ

POLÉVKA Krémová celerová

10.8

OBĚD I.

Jelítkový prejt s dušeným zelím a vařeným bramborem

1

OBĚD II.
OBĚD III.

Kuřecí závitek s bratislavskou omáčkou a těstovinami

1,3,7,9

Kus kus s restovanými hříbky a zeleninou sypaný modrým sýrem

1,7,9

Ďábelská pomazánka s feferonkami, zelný salát s kapií, rajče, okurek, chléb

1,7

bezmasý oběd

OBĚD IV.

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 - Helena Průchová, vedoucí provozu s kolektivem

NÁPOJ

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 - Helena Průchová, vedoucí provozu s kolektivem

