
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 26.6. do 30.6.2017       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Hrachová 1,9

26.06. OBĚD I. 1,9

OBĚD II. Krůtí prsa s jablky na kari, penne těstoviny 1,3,7

 OBĚD III. Bramborové šišky plněné špenátem a uzeným masem s cibulkou 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,4,6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Kmínová s vejci 1,3,9

27.06. OBĚD I. Hovězí maso v koprové omáčce s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Rybí filé s rajčaty a sýrem, brambor s máslem a pažitkou 1,4,7

OBĚD III. 1,7

OBĚD IV. 1,3,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hovězí s játrovými noky a těstovinou 1,3,7,9

27.01. OBĚD I. Smažený vepřový řízek se šťouchaným bramborem, okurkový salát 1,3,7

OBĚD II. Těstovinové nudle s tvarohem, rozinkami, cukrem a máslem 1,3,7

OBĚD III. 1

OBĚD IV. 1,4,6,7,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Pórková s houbami 1,9

29.06. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,10

OBĚD III. Jáhlový nákyp s brokolicí a sýrem, hlávkový salát 1,3,7

OBĚD IV. Švédská pomazánka, míchaný zeleninový salát s ředkvičkami, okurek, chléb 1,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Kedlubnová 1,7,9

30.06. OBĚD I. 1,5,6

OBĚD II. 1,3,7,9

OBĚD III. 1,7,9

OBĚD IV. Rýžový salát s ovocem, medem, rozinkami a skořicí, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Pivovarská kotleta ( přírodní šťáva s česnekem a pivem ) se zeleninovou rýží

Červený tuňákový salát ( červená řepa, cibule, sterilované okurky, vejce, tuňák ), 
rajče, okurek, sojový rohlík

Italské rizoto ( lečo, rajčatový protlak ) s vepřovým masem sypané sýrem
Salát z čínského zelí se sýrem, ananasem a krabími tyčinkami, rajče, pečivo

Staropolský bigos ( směs kysaného zelí, vepřového masa, klobásy a rajčatového 
protlaku ) s chlebem
Brokolicový salát s tuňákem, kukuřicí a balkánským sýrem, okurek, 
vícezrnný trojhránek

Vepřový lesnický guláš ( cibule, houby, lečo, česnek, sladká paprika ) s 
houskovým knedlíkem
Kuřecí stehno po anglicku ( meruňkový džem, dijonská hořčice ) s dušenou rýží

Kuřecí kung-pao ( pórek, kapie, arašídy, sojová omáčka ) s dušenou rýží
Zahradnická sekaná ( zelenina, mleté maso ) s bramborovou kaší, míchaný 
salát
Fazole na způsob svíčkové ( fazole, kořenová zelenina, slanina, cibule, 
tymián, smetana ) s bramborovými noky
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