
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 24.7. do 28.7.2017       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Smetanová s hráškem 1,7,9

24.07. OBĚD I. 1,3

OBĚD II. Vepřová krkovička po štýrsku ( kapusta, celer, brambor, cibule ) s chlebem 1,9

 OBĚD III. Palačinky s marmeládou, kakao 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Kulajda 1,3,7,9

25.07. OBĚD I. Smažený sekaný řízek s se sýrem, nový brambor s máslem, okurkový salát 1,3,7

OBĚD II. Moravské uzené v okurkové omáčce s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD III. 1,3,7,9

OBĚD IV. 1,3,7,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Uzená s kroupami a mrkví 1,9

26.07. OBĚD I. 1

OBĚD II. Kuřecí nudličky TAHITI s těstovinami 1,3,7

OBĚD III. Kynuté buchty Honzovky, káva 1,3,7

OBĚD IV. Tvarůžková pomazánka, mrkev, ledový salát, rajče, chléb 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Žampionová 1,7,9

27.07. OBĚD I. Kýta pečená na česneku s bramborovým knedlíkem, maďarské kysané zelí 1,3,7

OBĚD II. Hrachová kaše s cibulkou, klobása, chléb, sterilovaný okurek 1,7

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

OBĚD IV. 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Dršťková 1,9

28.07. OBĚD I. Smažený vepřový řízek, brambor s máslem, zelný salát s okurkami 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. Slovenské halušky s kysaným zelím a uzeným masem 1,3,7

OBĚD IV. Rančerský fazolový salát s vejci a šunkou, sojový rohlík 1,3,6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřová pečeně po rychtářsku ( lečo, žampiony, kapie, játra, vejce ) s dušenou 
rýží

Tuňák s těstovinami v jogurtové omáčce, kukuřičný salát s kapií, rajče, 
pečivo

Zapečené neapolské nudle ( kuřecí prsa, celer, kečup, sýr ), sterilovaný okurek
Zeleninový salát s cherry rajčaty a kuřecími nugetkami, jogurtovo 
česnekový dip, vícezrnný trojhránek

Vepřová kotleta plněná paprikovou klobásou, chalupářská rýže, zelný salát s 
křenem

Vídeňský těstovinový salát ( sýr, šunka, hrášek, ananas, majolka ), rajče, okurek, 
pečivo

Masová směs na paprikách ( kuřecí+vepřové maso, paprika, kapie ), se 
špagetami
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