
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 26.3. do 30.3.2018       

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

Alergeny

PO POLÉVKA 1,7,9

26.03. OBĚD I. 1,3,6,7

OBĚD II. Krůtí prsa na majoránce s kari rýží, kompot 1

 Zeleninová směs s červenou fazolí sypaná sýrem se špagetami 1,3,6,7,9

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Květáková s vločkami 1,9

27.03. OBĚD I. Hovězí maso s rajskou omáčkou a těstovinami 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7

Bramborové noky s jablečným pyré a skořicovým cukrem 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Slepičí s těstovinou 1,3,7,9

28.03. OBĚD I. 1,7

OBĚD II. Vepřová srdíčka na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7,10

1,3,7

OBĚD IV. 1,3,4,6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Koprová s bramborem 1,7,9

29.03. OBĚD I. Sekaná pečeně s kynutým bramborovým knedlíkem a dušeným špenátem 1,3,7

OBĚD II. Kuřecí nudličky na zelenině s dušenou rýží 1,9

Smažený celer se šťouchaným bramborem, tatarská omáčka 1,3,7,9,1

OBĚD IV. 1,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ V E L K Ý     P Á T E K

30.03.

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Kedlubnová

Debrecínská vepřová kýta ( rajčatový protlak, slanina, párek, smetana ) s 
houskovým knedlíkem

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Jáhlová kaše s rozinkami a ovocem, loupáčky

Smažené kuřecí stehno s bramborovou kaší, mrkvový salát s ananasem
OBĚD III. 
bezmasý oběd

Těstovinový salát s kuřecím masem, pórkem, ananasem a bílým jogurtem, 
pečivo

Vepřový steak zapečený s cibulí a sýrem v přírodní šťávě s rajčaty, dušená 
rýže

OBĚD III. 
bezmasý oběd Vařená vejce, čočka na kyselo s cibulkou, chléb, sterilovaný okurek

Listový salát s tuňákem, vejci a olivami, rajče, okurek, sojový rohlík

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Zeleninový koktejl s kysanou smetanou ( celer, rajče, paprika, pórek, mrkev, 
okurek ) a modrým sýrem, pečivo
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