
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 5.2. do 9.2.2018       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Česneková s vejci 1,3,9

05.02. OBĚD I. 1,3

OBĚD II. 1,3,6,7,9

 OBĚD III. Těstovinový nákyp s tvarohem a rozinkami 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Hrachová 1,9

06.02. OBĚD I. Moravský vrabec se špekovými knedlíky a dušeným zelím 1,3,7

OBĚD II. Krůtí prsa v medovo hořčičné omáčce s dušenou rýží 1,7,10

OBĚD III. Vařená brokolice přelitá sýrovou omáčkou s vařeným bramborem 1,7,10

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hovězí s kapustou a rýží 1,7,9

07.02. OBĚD I. 1,3,7,9

OBĚD II. Dunajský hovězí paprikáš s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD III. Meruňkový kynutý táč s posypkou, černá káva 1,3,7

OBĚD IV. 1,7,9,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Bramborová smetanová se zázvorem 1,3,7,9

08.02. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Slovenské halušky s kysaným zelím a uzeným masem 1,3,7

OBĚD III. 1,4

OBĚD IV. Těstovinový salát s tvarohem, kysanou smetanou a ovocem, loupáčky 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Indická drůbeží s těstovinou 1,3,7

09.02. OBĚD I. Sekaná pečeně s dušeným špenátem a vařeným bramborem 1,3,7

OBĚD II. 1

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

OBĚD IV. Sýrová pomazánka s jablky a křenem, čínské zelí, rajče, pečivo 1,7

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 ( směs mletého hovězího a vepřového masa, 
zelenina ) s krupicovými noky

Salát z červené čočky s kapií, sterilovanými okurky a vejci, čínské zelí, sojový 
rohlík

Rýžový salát ‟KABALERO‟ s kukuřicí, žampiony a Balkánským sýrem, 
pečivo

Smažené kuřecí stehno s bramborovou kaší, mrkvový salát s celerem a 
křenem

Salát coleslaw ( mrkev, celer, zelí, majolka, smetana ), slunečnicová kostka

K 3 ( kuřecí maso, kukuřice, kapie, kečup, smetana ) s těstovinami

Rybí filé na kmínu, mrkev dušená s žampiony

Kuřecí rizoto po italsku ( lečo, rajčatový protlak ), sterilovaný okurek


	List1

