
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 10.7. do 14.7.2017       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Bramborová s koprem 1,7,9

10.07. OBĚD I. Vepřová kýta na segedínský způsob s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Krůtí maso na rajčatech s hráškem, dušená rýže 1

 OBĚD III. Zeleninová tarhoňa s provensálským kořením sypaná balkánským sýrem 1,7,9

OBĚD IV. Hermelínová pomazánka, čínské zelí s mrkvičkou, rajče, okurek, chléb 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Zeleninová 1,7,9

11.07. OBĚD I. 1,3,7,9

OBĚD II. Salám smažený v těstíčku, brambor s máslem, okurkový salát 1,3,7

OBĚD III. Jablečná žemlovka s tvarohem a rozinkami 1,3,7

OBĚD IV. 1,3

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Jáhlová česnečka 1,3,9

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

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Kus kus na sladko s rozinkami, ovocem a jogurtem, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Havířská fazolačka 1,7,9

13.07. OBĚD I. 1

OBĚD II. Těstoviny zapečené s kuřecím masem a sýrem, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD III. Kynuté knedlíky polévané povidly s cukrem a mákem 1,3,7

OBĚD IV. Vaječná pomazánka, zelný salát s křenem, rajče, paprika, pečivo 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hovězí se špenátovými noky 1,3,7,9

14.07. OBĚD I. Smažený karbanátek s celerem, brambor, tatarská omáčka 1,3,7,9,10

OBĚD II. Párkový perkelt s vepřovým masem, dušená rýže se zeleninou 1,6,9

OBĚD III. Žampionový paprikáš s chlebem 1

OBĚD IV. 1,3,6,7,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Burgundská hovězí kýta ( kořenová zelenina, slanina, rajčatový protlak, citrón, 
brusinky ) s těstovinami

Salát z červené čočky s kapií, sterilovanými okurky a vejci, ledový salát, 
pečivo

Rybí filé s cibulovou kůrčičkou, brambor s máslem a pažitkou
Vařená brokolice s fazolovými lusky přelitá sýrovou omáčkou, široké 
špenátové nudle

Vepřová kýta na divoko ( česnek, slanina, divoké koření ) s dušenou rýží

Těstovinový salát s brokolicí, pórkem, kapií a vařenými vejci s česnekovým 
dipem, vícezrnný trojhránek
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