
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 30.10. do 3.11.2017       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Hovězí vývar s těstovinou 1,3,7,9,10

30.10. OBĚD I. 1

OBĚD II. 1,3,7

 OBĚD III. Fazolový guláš s uzeninou, chléb 1,6

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Zeleninová 1,7,9

31.10. OBĚD I. Sekaná svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7,10

OBĚD II. Vepřové kostky na zeleném pepři s bramborem 1,7

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

OBĚD IV. 1,3,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Kmínová s vejcem 1,3,9

01.11. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,5,6

OBĚD III. Vepřová játra na cibulce s dušenou rýží. kompot 1

OBĚD IV. Hermelínová pomazánka, salát coleslaw, rajče, chléb 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Hrachový krém 1,7,9

02.11. OBĚD I. 1,3,6,7

OBĚD II. Pirohy plněné brynzou, špenát 1,3,7

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Česneková z Vysočiny s vejcem 1,3,7,9

03.11. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,10

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Chalupářská směs ( nudličky z králičího a kuřecího masa, pórek, paprika, slanina ) 
se staročeskou rýží
Farfalle těstoviny s kuřecím masem a brokolicovou omáčkou

Těstovinový salát s tvarohem, ovocem a zakysanou smetanou ochucený 
skořicovým cukrem, loupáček

Lehký salát z čínského zelí, rajčat, šunkou a vejcem, tvarohový dip, sojový 
rohlík

Kuřecí stehno pečené à la kachna ( kuře pečené na kysaném zelí s černým 
pivem ) s bramborovým knedlíkem
Losos ( porce ) s italskou čočkou ( čočka, mrkev, celer, pórek, bazalkový ocet )

Sýrový špíz s uzeninou smažený v trojobalu, bramborová kaše, zelný salát s 
mrkví a křenem

Brambory zapečené s mletým masem, rajčaty a sýrem, zelný salát s mrkví a 
křenem
Kus kus s míchanou zeleninou a tuňákem, fazolové lusky s koprem, pečivo

Pikantní maďarský hovězí guláš s houskovým knedlíkem
Vepřová kotleta na majoránce s hořčicí, sterilovaným okurky a kapií, dušená 
rýže
Noky z bramborového těsta s hříbkovým ragú
Mrkvový salát s jablky, pomerančem, rozinkami a kokosem, loupáčky
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