
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 11.9. do 15.9.2017       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Krkonošská cibulačka 1,3,9

11.09. OBĚD I. Vepřová kýta na paprice s těstovinami 1,3,7

OBĚD II. Rybí filé pečené v jogurtu s vařeným bramborem 1,4,7

 OBĚD III. Zeleninové rizoto s hříbky sypané sýrem, sterilovaný okurek 1,7,9

OBĚD IV. Smažený květák, směs listového salátu, rajče, okurek, sojový rohlík 1,3,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Kulajda 1,3,7,9

12.09. OBĚD I. Kuřecí stehno na medu s chilli kořením, dušená rýže, kompot 1

OBĚD II. Pštrosí vejce v přírodní šťávě s bramborovou kaší, mrkvový salát 1,3,7

OBĚD III. Rýžová kaše se sušenými švestkami a skořicovým cukrem, ovoce 1,7

OBĚD IV. 1,6,7,9,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Fazolová 1,9

13.09. OBĚD I. 1,3

OBĚD II. Špagety s vepřovým masem, rajčaty a mexickou zeleninou 1,3,7,9

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

OBĚD IV. Těstovinový salát ‟FARFALE‟, ředkvičky, paprika, pečivo 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Hovězí vývar se špenátovými noky 1,3,7,9

14.09. OBĚD I. Smažený sekaný řízek s celerem, bramborová kaše, zelný salát s křenem 1,3,7,9

OBĚD II. Těstoviny zapečené s krůtím masem a zeleninou, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD III. 1

OBĚD IV. Šlehaný pudink s tvarohem a ovocem, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Maďarská krupicová 1,9

15.09. OBĚD I. Vepřová kýta na česneku s bramborovým knedlíkem, maďarské kysané zelí 1,3,7

OBĚD II. Kuřecí nudličky na citronovém pepři s kari rýží 1

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Celerový salát s modrým sýrem a jablky ( celer, jablka, Niva ), vícezrnný 
trojhránek

Vepřová kotleta plněná paprikovou klobásou s dušenou rýží

Uherský vepřový guláš ( kapie, rajčatový protlak, brambory, sladká paprika ) s 
chlebem

Pochoutkové těstoviny ( těstoviny, mrkev, brokolice, sýr, smetana )
Pomazánka z olomouckých tvarůžků, salát coleslaw, chlebová placka
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