
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 18.9. do 22.9.2017       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Hrstková 1,9

18.09. OBĚD I. Vepřová kýta na TANDORI se staročeskou rýží, zelný salát s kapií 1,10

OBĚD II. Těstoviny zapečené se špenátem a kuřecím masem, sterilovaný okurek 1,3,7

 OBĚD III. Vařená vejce v koprové omáčce s bramborem 1,3,7

OBĚD IV. 1,4,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Slovenská bramborová 1,6,7,9

19.09. OBĚD I. Pečená vepřová krkovička s bramborem, kedlubnové zelí 1

OBĚD II. Vepřová játra na cibulce s dušenou rýží, švestkový kompot 1

OBĚD III. Bramborové šišky s cukrem a mákem, polévané máslem 1,3,7

OBĚD IV. Vajíčkový salát, zelný salát s mrkví, okurek, rajče, chléb 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hovězí s těstovinou a játrovými noky 1,3,7,9

20.09. OBĚD I. Hovězí svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7,9

OBĚD II. 1,5,6

OBĚD III. Zeleninové lečo s vejci, klobásou, chléb 1,3

OBĚD IV. Šopský salát s balkánským sýrem, vícezrnný trojhránek 1,6,7,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Dýňový krém 1,7,9

21.09. OBĚD I. Smažené kuřecí stehno s bramborovou kaší, okurkový salát 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7,9

OBĚD III. Jablečná žemlovka s tvarohem a rozinkami 1,3,7

OBĚD IV. Listový salát s tuňákem, vejci a olivami, rajče, paprika, pečivo 1,3,4

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Dršťková 1,9

22.09. OBĚD I. 1,3

OBĚD II. Losos s hořčičnou omáčkou smažený v trojobalu, brambor, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD III. Lasagne s mletým masem a sýrovým bešamelem 1,3,7

OBĚD IV. Sýrový salát se šunkou, kečupem, sterilovaným okurkem, dýňová kostka 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Kukuřičný salát se zeleninou a krabími tyčinkami, pažitkový dip, sojový 
rohlík

Kuřecí kung-pao ( kapie, arašídy, pórek, sojová omáčka ) s dušenou rýží

Burgundská vepřová kýta ( kořenová zelenina, slanina, rajčatový protlak,     
brusinky ) s těstovinami

Vepřová pečeně dle rychtáře ( žampiony, paprika, játra, vejce ) s dušenou rýží, 
kompot
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