
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 21.8. do 25.8.2017       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Zeleninový vývar s květákem a mrkví 1,9

21.08. OBĚD I. 1,6,9

OBĚD II. Vepřová kýta v přírodní šťávě, halušky se zeleninou 1,3,7,9

 OBĚD III. 1,6,7

OBĚD IV. Vajíčkový salát, paprika, čínské zelí, rajče, vícezrnný trojhránek 1,3,6,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Hovězí s kapáním a zeleninou 1,3,7,9

22.08. OBĚD I. Smažené kuřecí stehno, brambor s máslem, okurkový salát 1,3,7

OBĚD II. Hovězí svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7,9,10

OBĚD III. Jáhlová kaše s rozinkami a ananasem se skořicovým cukrem, ovoce 7

OBĚD IV. Celerový salát s jablky a Nivou, pečivo 1,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Maďarská krupicová s vejcem 1,3,9

23.08. OBĚD I. 1

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

OBĚD III. Smažené květákové karbanátky s bramborem, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD IV. Rybí pomazánka zdobená citronem, ledový salát, okurek, rajče, chléb 1,4,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA 1,9

24.08. OBĚD I. 1,3,7,12

OBĚD II. 1,5,6

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Tvarohová pěna s brusinkami, jablko, kiwi, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Slovenská bramborová 1,7,9

25.08. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Vepřová kýta v rajské omáčce s těstovinami 1,3,7

OBĚD III. 1,7,9

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Chilli con carne ( směs mletého masa na rajčatech, oreganu, červených fazolí, 
cibule a chilli koření ) s dušenou rýží

Hodolanská omáčka ( uzenina, smetana, žampiony, brambory, sterilovaný okurek ) 
s chlebem

Vepřový steak na pepři s hráškovou rýží

Vegetariánský boršč

Vepřový guláš podle Petra Voka ( lečo, víno, paprika ) s houskovým knedlíkem
Kuřecí kung - pao ( arašídy, kapie, sojová omáčka ) s dušenou rýží
Bezmasé těstoviny s rajčaty, paprikami a olivami zapečené s vejci a 
smetanou, mrkvový salát

Sekaná pečeně s kynutým bramborovým knedlíkem, dušené červené zelí

Zeleninová směs na másle, vařená vejce, brambor
Těstovinový salát s kukuřicí, brokolicí, červenou kapií a kuřecím masem, 
jogurtovo koprový dip, pečivo
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