
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 13.11. do 17.11.2017       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Rajčatová s těstovinou 1,3,7,9

13.11. OBĚD I. Vepřová kýta s šípkovou omáčkou, houskový knedlík 1,3,7,12

OBĚD II. 1,3,7

 OBĚD III. 1,3,7,10

OBĚD IV. Vaječný krém, zelené fazolky s koprem, rajče, okurek, chléb 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Smetanová krémová s kukuřicí 1,7,9

14.11. OBĚD I. 1,3,6,7

OBĚD II. Hovězí kostky na celeru s dušenou rýží, kompot 1,9

OBĚD III. Čočka na kyselo s cibulkou, vařená vejce, chléb, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD IV. Rýžový salát s medem skořicí a ovocem, loupáčky 1

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

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

15.11. OBĚD I. Smažené kuřecí stehno s bramborovou kaší, rourenský salát 1,3,7,10

OBĚD II. 1,3,6,7

OBĚD III. Rýžový nákyp s jablky a rozinkami 1,7

OBĚD IV. 1,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Havířská fazolačka 1,7,9

16.11. OBĚD I. Vepřová krkovička na česneku s bramborem, kedlubnové zelí 1

OBĚD II. Gnocchi s kuřecím masem a sýrovou omáčkou s Nivou 1,3,7

OBĚD III. Alpský kynutý knedlík s vanilkovým krémem sypaný mákem 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ S T Á T N Í     S V Á T E K

17.11.

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Bratislavské rizoto ( těstovinová rýže ) s vepřovým masem a hráškem, 
sterilovaný okurek
Smažený zahradnický karbanátek ( mleté maso, zelenina ) se šťouchaným 
bramborem, tatarská omáčka

Moravský flamendr ( vepřové maso na nudličky, kečup, feferonky, worchester, 
křen ) s těstovinami

Masové klopsy po milánsku ( rajčata, divoké koření ) se špagetami

Míchaná zelenina s ledovým salátem a rybími prsty, koprový tvarohový dip, 
pečivo

Těstovinový salát s Mozzarellou, zeleninou a olivami, sojový rohlík
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