
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 2.10. do 6.10.2017       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Pórková 1,7,9

02.10. OBĚD I. 1,3,7,9

OBĚD II. 1

 OBĚD III. Fazolky na kyselo s bramborem, vařená vejce 1,3,7

OBĚD IV. Šlehaný tvaroh, ovoce, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Frankfurtská 1,6,7,9

03.10. OBĚD I. Špikované hovězí na celeru s dušenou rýží 1,9

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

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,4

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hrachová 1,9

04.10. OBĚD I. Smažený holandský sekaný řízek s bramborovou kaší, zelný salát s křenem 1,3,7

OBĚD II. 1,6,12

OBĚD III. Těstovinový nákyp s tvarohem, ovocem a rozinkami 1,3,7

OBĚD IV. Hermelínová pomazánka, zelný salát s rajčaty, pečivo 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Minestrone 1,9

05.10. OBĚD I. Vepřová pečeně v rajské omáčce s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. Zeleninová tarhoňa s kuřecím masem a balkánským sýrem 1,7,9

OBĚD IV. Těstovinový salát s čerstvým špenátem, rajčaty a kuřecím masem, pečivo 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Vývar se zeleninou a krupicí 1,9

06.10. OBĚD I. Smažený sýr s bramborem, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD II. Uzené maso, čočka na kyselo, chléb 1

OBĚD III. Těstoviny zapečené s kapustou a vepřovým masem, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD IV. Kapiová pomazánka, rajčata, paprika, ledový salát, chléb 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Burgundská vepřová kýta ( kořenová zelenina, slanina, rajčatový protlak,       
brusinky ) s těstovinami
Krůtí prsa v přírodní šťávě s kmínem, dušená rýže, kompot

Ovocné knedlíky z tvarohového těsta sypané cukrem a skořicí, polévané 
máslem
Salát NICOISE ( brambory, fazolové lusky, vejce, tuňák, olivy ), pečivo

Vepřová kýta po sečuánsku ( zelí, žampiony, kapie, víno ) s dušenou rýží

K3 ( kuřecí maso, kukuřice, kapie, kečup, smetana ) s těstovinami
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