
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 17.7. do 21.7.2017       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Pórková 1,9

17.07. OBĚD I. Vepřová pečeně na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7,9,10

OBĚD II. Krůtí prsa v přírodní šťávě s kmínem, dušená rýže 1

 OBĚD III. Špagety s kuřecím masem, rajčaty a paprikou, sypané sýrem 1,3,7

OBĚD IV. Šlehaný tvaroh, ovoce, loupáčky 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Slepičí s těstovinou 1,3,7,9

18.07. OBĚD I. Špikované hovězí na celeru s dušenou rýží 1,9

OBĚD II. Smažené kuřecí stehno, nové brambory s máslem, okurkový salát 1,3,7

OBĚD III. Pirohy plněné brynzou s cibulkou, dušený špenát 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,4,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Čočková 1,7,9

19.07. OBĚD I. 1,6

OBĚD II. Plněný paprikový lusk v rajské omáčce s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD III. Játra na cibulce s dušenou rýží, kompot 1

OBĚD IV. Šopský salát s balkánským sýrem, sojový rohlík 1,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Bramborová 1,7,9

20.07. OBĚD I. Pražská vepřová pečeně s dušenou rýží 1,3

OBĚD II. Fazole po bretaňsku s uzený masem, chléb 1

OBĚD III. Kynutý koláč s tvarohem, ovocem a posypkou, černá káva 1,3,7

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Vývar se zeleninou a krupicí 1,9

21.07. OBĚD I. Sýrový špíz smažený v těstíčku s bramborem, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. Květákový nákyp s brokolicí a bramborem, rajčatový salát 1,3,7

OBĚD IV. Kapiová pomazánka, rajčata, paprika, salát lolo rosso, chléb 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Salát NICOISE ( brambory, fazolové lusky, vejce, tuňák, olivy ), okurek, 
paprika, vícezrnný trojhránek

Vepřová kýta po sečuánsku ( zelí, žampiony, kapie ) s bramborem

Těstovinový salát s čerstvým špenátem, rajčaty, kuřecím masem a kysanou 
smetanou, pečivo

K 3 ( kuřecí maso, kukuřice, kapie, kečup, smetana ) s těstovinami


	List1

