
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 1.1. do 5.1.2018       

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

Alergeny

PO N O V Ý     R O K 

01.01.

 

ÚT POLÉVKA Hovězí vývar s játrovými noky a zeleninou 1,3,7

02.01. OBĚD I. Uzené maso s bramborovým knedlíkem, maďarské kysané zelí 1,3,7

OBĚD II. Vepřová pečeně na zelenině s dušenou rýží, kompot 1,9

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

OBĚD IV. Zeleninový salát s kuřecími nugetkami a brusinkovým dipem, sojový rohlík 1,3,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hrstková 1,7,9

03.01. OBĚD I. 1,3,7,10

OBĚD II. 1,3,6,7

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

OBĚD IV. Mrkvový salát s jablky a kokosem, pomeranč, kiwi, loupáčky 1

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Z fazolových lusků na kyselo

04.01. OBĚD I. Kuřecí stehno na majoránce se zeleninovou rýží, mrkvový salát 1

OBĚD II. 1,3

OBĚD III. Kynuté buchty HONZOVKY, černá káva 1,3,7

OBĚD IV. Ruské vejce s majolkou, šunkou a hráškem, čínské zelí, pečivo 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Brokolicová s vločkami 1,7

05.01. OBĚD I. 1,3,7,9

OBĚD II. Rybí filé zapečené s rajčaty a sýrem, šťouchaný brambor s cibulkou 1,4,7

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Tvarůžkový salát s cibulí a česnekem, ledový salát, rajče, chléb 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Smažený karbanátek se sýrem, bramborová kaše, zelný salát s koprem a 
majolkou
Vepřová kýta “FLAMENDR“ ( cibule, sojová omáčka, kečup, lečo, feferonky )    
s těstovinami

Fazolový kotlík s hovězím masem ( hovězí maso, cibule, mrkev, brambory, vejce, 
fazole ), chléb

Krůtí prsa na divoko ( cibule, kořenová zelenina, rajčata, divoké koření )                
s těstovinami

Smažený bramborák PRADĚD ( směs kysaného zelí a uzeného masa )
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