
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 28.8. do 1.9.2017       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Kapustová 1,7,9

28.08. OBĚD I. 1,3

OBĚD II. Moravské uzené s bramborovou kaší, sterilovaný okurek 1,7

 OBĚD III. Vařená brokolice s fazolovými lusky přelitá sýrovou omáčkou, široké nudle 1,3,7

OBĚD IV. Salát z čínského zelí, hrášku, brokolice, sýre broskví, slunečnicová kostka 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Brokolicový krém 1,7,9

29.08. OBĚD I. 1,3,7,12

OBĚD II. Smažené žampiony s bramborem, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD III. Bramborový guláš s hlívou ústřičnou, chléb 1

OBĚD IV. Ovocný salát s kysanou smetanou, loupáčky 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Indická drůbeží s těstovinou 1,3,7,9

30.08. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Kuřecí maso na pórku s dušenou rýží, rajčatový salát 1

OBĚD III. Brambory zapečené s květákem, rajčaty a sýrem, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Čočková 1,7,9

31.08. OBĚD I. Vepřová pečeně zapečená s Balkánským sýrem, zeleninová rýže 1,7,9

OBĚD II. Smažený karbanátek se sýrem, brambor, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD III. Bramborové noky s petrželkou, dušená mrkev se smetanou 1,3,7

OBĚD IV. Hermelínová pomazánka, červená řepa, okurek, rajče, chléb 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Frankfurtská 1,7,9

01.09. OBĚD I. Hovězí pečeně s chlebem a dušenou kapustou 1

OBĚD II. Kuřecí roláda se špenátem, šťouchaný brambor, okurkový salát 1,3,7

OBĚD III. 1,3,7,9

OBĚD IV. 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřová kýta na rychtářský způsob ( lečo, žampiony, kapie, játra, vejce, slanina, 
sterilovaný okurek ) s dušenou rýží

Kuřecí stehno à la kachna ( kuřecí stehno pečené na kysaném zelí a černém pivě ) 
s bramborovým kynutým knedlíkem

Znojemský vepřový guláš ( cibule, sterilovaný okurek, paprika sladká ) s 
houskovým knedlíkem

Salát z červené čočky s kapií, sterilovanými okurky a vejcem, ledový salát, 
rajče, sojový rohlík

Zeleninová tarhoňa s provensálským kořením sypaná sýrem, sterilovaný 
okurek
Tortelinový salát ( torteliny, šunka, pórek, cibule, majolka ), okurek. rajče, 
pečivo
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