
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 23.10. do 27.10.2017       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Slovenská bílá 1,6,7,9

23.10. OBĚD I. Uzené maso v křenové smetanové omáčce s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,3,9

 OBĚD III. Dukátové buchtičky s krémem 1,3,7

OBĚD IV. 1,2,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Rajčatová s těstovinou 1,3,9

24.10. OBĚD I. Hovězí maso na slanině s bramborovou kaší, kompot 1,3,7

OBĚD II. Králík na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7,9,10

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Listový salát s rajčaty, kuřecí nudličky na tandori, brusinkový dip 1

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Krkonošská cibulačka 1,3,9

25.10. OBĚD I. Smažený karbanátek se sýrem, šťouchaný brambor s cibulkou, pražský salát 1,3,7,10

OBĚD II. 1,5,6

OBĚD III. Jablečný štrúdl s rozinkami, kakao 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Pohanková s pórkem a česnekem 1,9

26.10. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,7

OBĚD III. Smažený celer, brambor s pažitkou, tatarská omáčka 1,3,7,9,10

OBĚD IV. Pomazánka z Nivy, zelný salát s fazolovými lusky, rajče, chléb 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Čočková 1,7,9

27.10. OBĚD I. 1,6,7,9

OBĚD II. Rybí filé na česneku s francouzskou hořčicí, brambor 1,4,10

OBĚD III. Široké nudle s restovaným zelím, cibulkou a slaninou 1,3,7

OBĚD IV. Vajíčkový salát, čínské zelí, rajče, okurek, pečivo 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřové maso po štýrsku ( směs zeleniny, brambor a kapusty ) s chlebem

Rýžový salát “SURIMI“ ( rýže, krabí maso, pórek, kukuřice, kysaná smetana ), 
rajče, okurek, sojový rohlík

Bramborák “PRADĚD“ ( směs kysaného zelí s uzeným masem )

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

Mexický těstovinový salát ( těstoviny, kukuřice, hrášek, fazolky, pórek, majolka ), 
pečivo

Pečené kuřecí stehno s kynutým bramborovým knedlíkem, dušené červené 
zelí
Italské rizoto s vepřovým masem ( rajčata, paprika, rajčatový protlak ) sypané 
sýrem, sterilovaný okurek

Vepřové maso po sečuánsku ( celer, cibule, pórek, smetana, žampiony, divoké 
koření ) s dušenou rýží
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