
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 - Kovář Svatopluk, vedoucí provozu s kolektivem

platný od 4.12. do 8.12. 2017
Váha syrového masa s.k. 150 gramů

                                                   Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Bramborová s houbami 1,9

04.12. OBĚD I. Znojemská hovězí pečeně s dušenou rýží, sterilovaný okurek 1

OBĚD II. Kuře na divoko s bramborovými noky, sterilovaný okurek 1

 OBĚD III. 14,7,9

OBĚD IV. Šlehaný tvaroh s ovocem, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Hrachová 1,7

05.12. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1

OBĚD III. Bramborové šišky sypané mákem a přelité máslem 1,3,7

OBĚD IV. Vajíčkový salát se šunkou, zeleninová obloha, pletýnka 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hovězí krupicová s vejcem 1,9

06.12. OBĚD I. Hamburská vepřová kýta s houskovým knedlíkem 1,3,7,9,10

OBĚD II. Smažená vepřová játra s vařeným bramborem, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD III. Čína ze sojového masa s kari rýží 6,8

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Dršťková s rohlíkem 1

07.12. OBĚD I. Hovězí plec na červeném víně s těstovinami penne 1,9,12

OBĚD II. 1,7

OBĚD III. Alpský knedlík 1,3,7

OBĚD IV. Tarhoňa se zeleninou a kuřecím masem, finský rohlík 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Uzená s kapustou a rýží 9

08.12. OBĚD I. Uzené maso s bramborovým knedlíkem, dušené červené zelí 1,3,7

OBĚD II. 1,3,6,10

OBĚD III. 1,2,6

OBĚD IV. 1,2,6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK        

Provozovna 05 
Západní 75 
Prostějov

Losos na roštu s vařeným bramborem, jarní zelenina na másle

Smažený kuřecí steak, vařený brambor s máslem, mrkvový salát s 
dýní
Gazdovský řízek ( vepřová kotleta, fazole, kroupy ) s chlebem

Vídeňský těstovinový salát ( sýr, hrášek, šunka, ananas ), dýňová 
kostka

Vepřová krkovička ‟ADŽIKA‟ s vařeným bramborem, fazolové 
lusky na kyselo

Španělský ptáček z vepřového masa s dušenou rýží, sterilovaný 
okurek
Kapustový karbanátek se sýrem a kus kusem, vařený brambor, 
tatarská omáčka
Kanadský salát s krabím masem ( zelí, kukuřice, fazole ), sojový 
rohlík
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