
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 8.1. do 12.1.2018       

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

Alergeny

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

08.01. OBĚD I. 1,3,6,7,9.10

OBĚD II. Vepřová krkovička na kmínu, kapusta, chléb 1

 OBĚD III. Karotka s hráškem dušená na másle, vařená vejce, brambor 1,3,7

OBĚD IV. Těstovinový salát se zeleninou, mozzarellou a olivami, rajče, okurek, pečivo 1,3,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Pórková s krupicí 1,9

09.01. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Hovězí na cibuli s hořčicí brambor 1,10

OBĚD III. Těstoviny se sýrovo česnekovou omáčkou s čerstvým špenátem 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

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

10.01. OBĚD I. Smažená sýrová jehla s uzeninou, bramborová kaše, rourenský salát 1,3,6,7,10

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

OBĚD III. 1,7,12

OBĚD IV. Rybí pomazánka zdobená citronem, zelný salát s křenem, paprika, chléb 1,4,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Čočková 1,7,9

11.01. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Rybí filé na pórku s česnekem, brambor 1,4,7

OBĚD III. 1,7,9

OBĚD IV. 1,3,4,6,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Brokolicový krém 1,3,7,9

12.01. OBĚD I. Mexický vepřový guláš s hráškovou rýží 1

OBĚD II. Pštrosí vejce v přírodní šťávě, šťouchaný brambor, mrkvový salát 1,3,7

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

OBĚD IV. 1,6,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Hamburská vepřová kýta ( kořenová zelenina, smetana, hořčice, uzenina, divoké 
koření ) s houskovým knedlíkem

Pečené kuře ¼ s houbovou nádivkou, dušená rýže, kompot

Sváteční salát ( vejce, čínské zelí, paprika, tuňák, sýr, zakysaná smetana ), 
slunečnicová kostka

Vepřová játra po revírnicku ( červené víno, citron, máslo, žampiony ) s dušenou 
rýží

Vepřová pečeně, smetanová omáčka s fazolovými lusky a koprem, houskový 
knedlík

Zeleninové rizoto ( paprika, hrášek, mrkev, kukuřice ) sypané sýrem
Červený tuňákový salát ( červená řepa, cibule, sterilované okurky, vejce, tuňák ), 
vícezrnný trojhránek

Celerový salát se sýrem a jogurtem ( celer, jablka, Niva ), sojový rohlík
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