Provozovna 04
Kosmonautů 8
Olomouc

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 13.8. do 17.8. 2018

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

PO

POLÉVKA Kmínová s vejcem

13.08. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

ÚT

OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

ST

1,3,7,9,10

Zapečené šunkofleky, sterilovaný okurek

1,3,7

Smažený zeleninový mix se šťouchaným bramborem, tatarská omáčka

1,3,9,10

Červený tuňákový salát ( červená řepa, cibule, sterilovaný okurek, vejce, tuňák ),
chléb
Čaj/Ovocný nápoj

1,3,4

OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

1,9

Kuřecí stehno pečené na slanině s vařeným bramborovou kaší, okurkový
salát

1,7

Vařená vejce s mrkvovým pyré, gnocchi s pažitkou

1,3,7

Jáhly s tvarohem, skořicí a ovocem, loupáčky

1,7

Čaj/Ovocný nápoj

OBĚD II.
OBĚD III.

1,7,9

Sekaná pečeně s bramborovým knedlíkem a dušeným špenátem

1,3,7

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

1,3,7

Povidlové taštičky sypané cukrem a mákem

1,3,7

Salát coleslaw ( mrkev, celer, zelí, majolka, smetana ), slunečnicová kostka

1,7,9,10

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Gulášová ze sojového masa

16.08. OBĚD I.

1,3,7,9

Mexický hovězí guláš s hráškovou rýží

POLÉVKA Z fazolových lusků na kyselo

15.08. OBĚD I.

ČT

Vepřová pečeně, svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem

POLÉVKA Hovězí s těstovinou

14.08. OBĚD I.

1,3,9

Smažený sýr, vařený brambor s máslem, tatarská omáčka
Vepřová pečeně na majoránce s dušenou rýží, kompot

1,6,9
1,3,7,10
1

1
Kovbojská vegetariánská pánev ( fazole, kukuřice, lečo, česnek, kečup ) s
bezmasý oběd chlebem
OBĚD IV. Těstovinový salát se zeleninou, mozzarellou a černými olivami, rajče, okurek, 1,3,7
pečivo
Čaj/Ovocný nápoj
NÁPOJ

PÁ

POLÉVKA Fazolová

1,7,9

Uzené maso s maďarským kyselým zelím a houskovým knedlíkem

1,3,7

Vepřová kýta s koprovou omáčkou a vařeným bramborem

1,3,7,9

Květákovo brokolicový nákyp se smetanou a sýrem, rajčatový salát

1,3,7

OBĚD IV.

Salát z rybího filé a majolky, citron, okurek, pečivo

1,4,7,10

NÁPOJ

Čaj/Ovocný nápoj

17.08. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

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

