
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 11.12. do 15.12.2017       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Hovězí s kapustou a rýží 1,9

11.12. OBĚD I. 1,3

OBĚD II. 1,3,7,9

 OBĚD III. Těstoviny se smetanovou omáčkou s fazolovými lusky a sýrem 1,3,7

OBĚD IV. Vajíčkový salát, paprika, okurek, pletýnka 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Krkonošská cibulačka 1,3,9

12.12. OBĚD I. Hovězí maso s koprovou omáčkou, brambor 1,3,7

OBĚD II. 1,6

OBĚD III. Jablečná žemlovka s tvarohem a rozinkami 1,3,7

OBĚD IV. Brokolice s rajčaty a Hermelínem, čínské zelí, okurek, vícezrnný trojhránek 1,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Pórková s krupicí 1,9

13.12. OBĚD I. 1,3,7,12

OBĚD II. Vepřové rizoto po italsku, sterilovaný okurek 1,7

OBĚD III. Květákový mozeček s vejci, brambor, míchaný salát 1,3,7

OBĚD IV. Kroupový salát s balzamikovým octem, dýní, cibulí a paprikou, sojový rohlík 1,6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Česneková s vejcem 1,3,9

14.12. OBĚD I. Pečené kuřecí stehno s bramborovou kaší, kompot 1,7

OBĚD II. 1,6

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

OBĚD IV. Šunková pěna, vařené vejce, ledový salát s mrkví, rajče, chléb 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hrachová 1,7,9

15.12. OBĚD I. 1,6

OBĚD II. Francouzské zapečené brambory, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD III. Ledvinky a játra na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7,10

OBĚD IV. 1,3,6,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřová pečeně dle rychtáře ( lečo, žampiony, kapie, játra, vejce ) s dušenou 
rýží
Masový perkelt se zeleninou ( mleté vepřové a hovězí maso, zelenina ), 
krupicové noky

Kuřecí prsa à la čína ( cibule, paprika, zelí, sojová omáčka ) s dušenou rýží

Vepřový guláš podle Petra Voka ( lečo, víno, sladká paprika ) s houskovým 
knedlíkem

Staropolský bigos ( směs kysaného zelí, vepřového masa, uzeného masa a 
rajčatového protlaku ), chléb

Chilli-con carne ( mleté maso, česnek, červené fazole, bazalka, oregano ) s 
dušenou rýží

Míchaný zeleninový salát s baby karotkou a masovými kuličkami, hořčice, 
vícezrnný trojhránek pečivo
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