
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 19.3. do 23.3.2018       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Šarišská s kroupami 1,6,9

19.03. OBĚD I. Plněné knedlíky polévané cibulkou s dušeným zelím 1,3,7

OBĚD II. Rizoto na kari s kuřecím masem a zeleninou sypané sýrem 1,7,9

 Vařená vejce s bramborem a dušenou zeleninou se smetanou 1,3,7

OBĚD IV. Těstovinový salát s čerstvým špenátem, rajčaty a uzeným sýrem, pečivo 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Hrachová 1,7,9

20.03. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Smažený sýr, šťouchaný brambor s cibulkou, tatarská omáčka 1,3,7,10

Kynutý táč s ovocem a posypkou, černá káva 1,3,7

OBĚD IV. 1,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Krémová s fazolovými lusky 1,7,9

21.03. OBĚD I. Čevabčiči s bramborem, hořčice, cibule 1,3,7,10

OBĚD II. Těstoviny farfalle s kuřecím masem a brokolicovou omáčkou 1,3,7

1,3,7

OBĚD IV. 1,4,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Mrkvová s hráškem 1,7,9

22.03. OBĚD I. Krůtí prsa na paprice s těstovinami 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7,9

1,9

OBĚD IV. Brokolice s rajčaty a hermelínem, čínské zelí s kapií, paprika, pečivo 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hovězí s játrovými noky a těstovinou 1,3,7,9

23.03. OBĚD I. 1

OBĚD II. Párkový perkelt s hovězím masem, krupicové noky s petrželkou 1,3,6,7

1,3,7

OBĚD IV. Vaječný sýrový krém, zelný salát s červenou řepou, rajče, chléb 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Vepřová pečeně dle pražského uzenáře ( smetan, uzenina, křen, žampiony, 
cibule ) s houskovým knedlíkem

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Zeleninový salát s rajčaty a kuřecími kousky, jogurtovo křenový dresink, 
sojový rohlík

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Oládě ( lívancové těsto s jablky ) se skořicovým cukrem přelité medovým 
sirupem
Cizrnový salát s tuňákem, pórkem a červenou cibulí, ledový salát, rajče, 
vícezrnný trojhránek

Smažený sekaný karbanátek s celerem, bramborová kaše, zelný salát s 
koprem

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Houbový kuba ( kroupy, houby, česnek, cibule, majoránka ) s chlebem, 
sterilovaný okurek

Kuře ¼ pečené na tymiánu s citronem, kari rýže, kompot

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Těstoviny zapečené s rajčaty, paprikami, olivami a smetanou, sterilovaný 
okurek
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