
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 12.3. do 16.3.2018       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Dýňovo mrkvový krém 1,7,9

12.03. OBĚD I. Vepřová kýta na pepři se zeleninovou rýží, kompot 1,9

OBĚD II. 1,3,7,9

 Smažená brokolice se šťouchaným bramborem, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD IV. Vanilkový pudink s piškoty, ovocem a strouhanou čokoládou, loupáčky 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Hovězí s rýží a hráškem 9

13.03. OBĚD I. Hovězí svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7,9,10

OBĚD II. Vepřová kýta s bramborem a kedlubnovým zelím 1

Houbové rizoto sypané sýrem, sterilovaný okurek 1,7

OBĚD IV. 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Česneková s bramborem a vejcem 1,3,9

14.03. OBĚD I. 1,3,7,12

OBĚD II. Vepřový steak na TANDORI se staročeskou dušenou rýží 1

Lívanečky s povidly, kakao 1,3,4,6

OBĚD IV. Kus kus se zeleninou a tuňákem, rajče, okurek, sojový rohlík 1,3,4,6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Žampionová 1,7,9

15.03. OBĚD I. 1,6

OBĚD II. 1,3,6,10

Květák zapečený s rajčaty a bramborem, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD IV. Sýrová pomazánka s ředkvičkami, ledový salát, paprika, chléb 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Valašská kyselica 1,7,9

16.03. OBĚD I. Smažený vepřový řízek s bramborovou kaší, pražský salát 1,3,7,10

OBĚD II. 1,3,7

Halušky se zeleninou a vejci, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,6,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Zapečené neapolské nudle ( uzené maso, celer, kečup, sýr ), čalamáda
OBĚD III. 
bezmasý oběd

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Irský bramborový salát ( brambor, zelí, sýr, jablka, kysaná smetana ), pečivo

Kuřecí stehno à la kachna ( kuřecí stehno pečené na kysaným zelím a černém pivu 
) s kynutým bramborovým knedlíkem

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Krůtí prsa po sečuánsku ( zelí, cibule, kapie, sojová omáčka ) s dušenou rýží
Fazolový kotlík s vepřovým masem ( mleté vepřové maso, slanina, cibule, mrkev, 
brambor, sterilované fazole, vejce ) s chlebem

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Krůtí prsa na kari s jablky, těstoviny
OBĚD III. 
bezmasý oběd

Tortelinový salát ( torteliny, sýr, pórek, hořčice, majolka ), zeleninová obloha, 
pečivo
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