
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 16.10. do 20.10.2017       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Bramborová s koprem 1,3,7,9

16.10. OBĚD I. 1,3

OBĚD II. 1,3,7

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

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Gulášová ze sojového masa 1,6,7,9

17.10. OBĚD I. Dunajský hovězí paprikáš s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. 1,3,7,10

OBĚD IV. 1,6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hrstková 1,9

18.10. OBĚD I. Jitrnicový a jelítkový prejt, dušené zelí, brambor 1

OBĚD II. Vepřový steak ‟GYROS‟ se zeleninovou rýží, mrkvový salát 1,9

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Rýžový salát se skořicí a medem, ovoce, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Mrkvová 1,7,9

19.10. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,3

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Salát z rybího filé s majolkou, citron, čínské zelí, rajče, pečivo 1,3,4,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

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

20.10. OBĚD I. Smažený vepřový řízek s bramborovým salátem 1,3,7,10

OBĚD II. Ledvinky a játra na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD III. Zelenina dušená na másle, vařená vejce, brambor 1,3,7

OBĚD IV. Zeleninový salát s koprovým dipem a kuřecím masem, slunečnicová kostka 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřová kýta dle rychtáře ( lečo, vejce, žampiony, játra ) s dušenou rýží
Krůtí prsa na indický způsob ( cibule, kari, smetana, jablka ) s těstovinami

Pomazánka z červené řepy s Lučinou, Eidamem a česnekem, paprika, rajče, 
chléb

Špagety zapečené s mletým masem, smetanou a sýrem, sterilovaný okurek
Zeleninová směs ( květák, brokolice, fazolky, cuketa, mrkev, kedluben ) smažená v 
trojobalu, brambor s máslem, tatarská omáčka
Čočkový salát se žampiony, brokolicí a restovanou červenou cibulí, ledový 
salát, paprika, sojový rohlík

Tortelíny se sýrovo česnekovou omáčkou a čerstvým špenátem

Pečené kuře ¼ s houbovou nádivkou, dušená rýže
Fazolový kotlík s vepřovým masem ( cibule, mrkev, brambor, vejce, červené 
fazole, rajčatový protlak ), chléb
Taštičky plněné jahodovou náplní sypané skořicovou strouhankou, cukrem a 
máslem
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