
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.

Dobrou chuť přejí - Průchová Helena, vedoucí provozu s kolektivem

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 29.1. do 2.2.2018       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Havířská fazolačka 1,7,9

29.01. OBĚD I. Vepřová kýta s houbovou omáčkou a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Hrachová kaše s cibulkou, klobása, sterilovaný okurek, chléb 1,7

 OBĚD III. Vaječná omeleta se šunkou, brambor s máslem, čalamáda 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Kedlubnová 1,7,9

30.01. OBĚD I. 1,3,7,9

OBĚD II. Vepřové kostky dušené na kmínu s žampionovou rýží 1

OBĚD III. Makovec s marmeládou a citronovou polevou, kakao 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Štýrská 1,9

31.01. OBĚD I. 1,6,9

OBĚD II. Buřt guláš s chlebem 1,6,7

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

OBĚD IV. 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Hovězí s těstovinou a mrkví 1,3,7,9

01.02. OBĚD I. Smažený sýr, brambor s pórkem, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD II. 1,3,7,9,10

OBĚD III. Kynuté ovocné knedlíky s máslem, cukrem a kokosem 1,3,7

OBĚD IV. Šopský salát s Balkánským sýrem, pečivo 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Zeleninový boršč 1,9

02.02. OBĚD I. 1,3,7,12

OBĚD II. Vepřová kotleta špikovaná klobásou s dušenou rýží, kompot 1,10

OBĚD III. 1,7,9

OBĚD IV. Vaječný salát s bramborem, celerem, cibulí a majolkou, rajče, okurek, pečivo 1,3,7,9,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Brokolice s rajčaty, Hermelínem a vejcem, paprika, paprika, zelí, vícezrnný 
trojhránek

Smažený karbanátek s celerem, bramborová kaše, zelný salát s červenou 
řepou

Směs listových salátů se slunečnicovými semínky, smažené rybí prsty s 
jogurtovým dipem s koprem, pečivo

Maso tří barev ( kuřecí, vepřové, krůtí, sojová omáčka, paprika, zelenina ) s 
dušenou rýží

Vídeňský těstovinový salát ( těstoviny, šunka, hrášek, ananas, majolka ) rajče, 
ledový salát, pečivo

Vepřová játra po tyrolsku ( kořenová zelenina, slanina, cibule, hořčice, smetana ) 
s houskovým knedlíkem

Masové kuličky po milánsku ( sladká paprika, lečo, kečup, červené víno ) se 
špagetami

Kus kus se zeleninou ( mrkev, hrášek, kukuřice, brokolice, fazolky ) sypaný Nivou
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