
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 16.4. do 20.4.2018       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Gulášová ze sojového masa 1,6,9

16.04. OBĚD I. Vepřová kýta na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7

 Smažená brokolice, šťouchaný brambor s cibulkou, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD IV. 1,7,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Maďarská krupicová 1,9

17.04. OBĚD I. Hovězí kostky na celeru s kapií, dušená rýže 1,9

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

Jablečná žemlovka s tvarohem a rozinkami 1,3,7

OBĚD IV. Budapešťská pomazánka, okurek, ředkvičky, rajče, chléb 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hrachová 1,7,9

18.04. OBĚD I. Smažené kuřecí stehno s bramborovou kaší, rourenský salát 1

OBĚD II. 1

Těstoviny zapečené se zeleninou a hříbky, čalamáda 1,3,7

OBĚD IV. Rýžová kaše se sušenými švestkami, banán, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Hovězí s kapustou a rýží 1,9

19.04. OBĚD I. 1,3,6,7

OBĚD II. Sekaná pečeně s bramborem a kedlubnovým zelím 1,3,7

Bramborové pirohy plněné brynzou s cibulkou, špenát 1,3,7

OBĚD IV. Tři druhy salátu, rybí prsty, brusinkový dip, sojový rohlík 1,3,4,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Zeleninový boršč 1,9

20.04. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Krůtí prsa po provensálsku s dušenou rýží s pažitkou, kompot 1

Kynutý makový závin, kakao 1,3,7

OBĚD IV. Celerový salát s jablky, vejcem a jogurtem sypaný Nivou, pečivo 1,3,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Bratislavské rizoto ( rizoto z těstovinové rýže ) s vepřovým masem, hráškem a 
sýrem, sterilovaný okurek

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Salát z jablek, sýra, šunky a hrášku s kysanou smetanou, vícezrnný 
trojhránek

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Mikulovský vepřový guláš ( vepřové maso, brambor, hlávkové zelí, rajčatový 
protlak ) s chlebem

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Kuřecí nudličky ‟FLAMENDR‟ ( cibule, sojová omáčka, kečup, lečo, feferonky ) 
s těstovinami

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Krkovička pečená na česneku a maďarským kysaným zelím a bramborovým 
knedlíkem s cibulkou

OBĚD III. 
bezmasý oběd
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