
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 6.11. do 10.11.2017       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Kapustová 1,7,9

06.11. OBĚD I. Vepřová kýta s koprovou omáčkou, houskový knedlík 1,3,7

OBĚD II. Špagety s kuřecím masem na rajčatech a paprikách sypané sýrem 1,3,6,7

 OBĚD III. Květákové karbanátky se sýrem, bramborová kaše, zelný salát s ananasem 1,3,7

OBĚD IV. 1,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Kovářská houbová s nudlemi a kořenovou zeleninou 1,3,7,9

07.11. OBĚD I. Selský obložený talíř, dušené zelí, houskový a bramborový knedlík 1,3,7

OBĚD II. Kuřecí stehno na paprice s těstovinami 1,3,7

OBĚD III. Široké nudle s tvarohem, rozinkami, cukrem a máslem 1,3,7

OBĚD IV. Tvarůžkový salát s cibulí, česnekem a majolkou, rajče, okurek, chléb 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Z červeného zelí se smetanou 1,7,9

08.11. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,12

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

OBĚD IV. Smetanový tvaroh s jablky, banánem a brusinkami, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Kuřecí vývar se zeleninou a těstovinou 1,3,9

09.11. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Čevabčiči s bramborem, hořčice, cibule, sterilovaný okurek 1,3,7,10

OBĚD III. Ovocná bublanina s angreštem, černá káva 1,3,7

OBĚD IV. Šopský salát s Balkánským sýrem, sójový rohlík 1,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hrachová 1,7,9

10.11. OBĚD I. 1

OBĚD II. Těstoviny zapečené s kuřecím masem, brokolicí a sýrem, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD III. Vařená vejce v liškové omáčce a bramborem 1,3,7

OBĚD IV. Salát s čínským zelím, sýrem, ananasem a krabími tyčinkami, pečivo 1,2,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Švédská pomazánka ( tuňák, máslo, cibule, sterilovaný okurek ), fazolky, rajče, 
pletýnka

Smažený vepřový řízek, šťouchaný brambor s cibulkou, zelný salát s 
červenou řepou
Hovězí nudličky po lovecku ( slanina, cibule, česnek, hříbky, červené víno ) s 
dušenou rýží

Slovácký vepřový guláš s játry ( rajčatový protlak, lečo, česnek ), houskový 
knedlík

Čertův měšec ( vepřové maso plněné kysaným zelím a slaninou ) ve vlastní šťávě 
s dušenou rýží
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