
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 9.10. do 13.10.2017       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Havířská fazolačka 1,7,9

09.10. OBĚD I. Sekaná pečeně s bramborovým knedlíkem, dušené zelí 1,3,7

OBĚD II. Rybí filé na másle, brambor s máslem a pažitkou 1,4,7

 OBĚD III. Halušky se zeleninou a vejci, sterilovaný okurek 1,3,7,9

OBĚD IV. Jáhlový pudink s tvarohem, ovocem a strouhanou čokoládou, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Štýrská 1,9

10.10. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,10

OBĚD III. Bramborové nočky s mrkvovým pyré, vařená vejce 1,3,7

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Kuřecí vývar s drožďovými noky 1,3,7,9

11.10. OBĚD I. 1,3,7,9,10

OBĚD II. Kuřecí směs na rajčatech s bramborem 1,7

OBĚD III. Kynutý makový závin, kakao 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Dýňovo mrkvový krém 1,7,9

12.10. OBĚD I. Kuřecí stehno na medu s chilli kořením, dušená rýže, kompot 1,3,7

OBĚD II. Vepřová kýta na česneku s bramborem, špenát 1,3,7

OBĚD III. Krupicová kaše se skořicí, cukrem a máslem, kompot, ovoce 1,7

OBĚD IV. Krabí pomazánka, celerový salát s mrkví, rajče, pórek, chléb 1,2,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Kedlubnová 1,9

13.10. OBĚD I. Smažený vepřový řízek se šťouchaným bramborem, mrkvový salát 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. Květák s vejci jako mozeček, brambor s máslem, mrkvový salát 1,3,7

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Krůtí prsa v bratislavské omáčce ( sterilovaný okurek, hrášek, smetana, rajčatový 
protlak ) s těstovinami
Vepřový steak v pikantní šťávě ( rajčata, sterilovaná kapie, chilli koření, hořčice ) 
s dušenou rýží, míchaný salát

Balkánský selský salát ( paprika, cibule, šunka, brambory, balkánský sýr, česnek, 
okurek ), okurek, pórek, pečivo

Ruská hovězí pečeně ( slanina, mrkev, celer, citron, smetana, hořčice, žampiony ) s 
houskovým knedlíkem

Cizrnový salát na kari s jogurtem a vejci, rajče, okurek, vícezrnný 
trojhránek

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

Ovocný jamajský salát se sýrem a jogurtem ( ananas, jablko, pomeranč, sýr ), 
pečivo
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