
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 23.4. do 27.4.2018       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Pórková s vejcem 1,3,9

23.04. OBĚD I. 1,3,7,9

OBĚD II. Čočka na kyselo s cibulkou, uzené maso, chléb, sterilovaný okurek 1,7

 Rýžový nákyp s ovocem a rozinkami 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,4,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Zelná se smetanou 1,7,9

24.04. OBĚD I. Kuřecí závitek s bramborovou kaší, zelný salát s koprem 1,3,7

OBĚD II. 1,10,12

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 1,3,7

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

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

25.04. OBĚD I. Sekaná pečeně s rajskou omáčkou a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7,10

1,3,7

OBĚD IV. 1,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Hrstková 1,9

26.04. OBĚD I. 1,3

OBĚD II. Vepřová kýta v přírodní šťávě, halušky s kysaným zelím 1,3,7

1,3,7

OBĚD IV. 1,6,7,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hrášková se smetanou a bramborem 1,7,9

27.04. OBĚD I. Smažený vepřový řízek s bramborovou kaší, zelný salát s kapií a majolkou 1,3,7,10

OBĚD II. Vepřová játra na cibulce s dušenou rýží s pažitkou, kompot 1

1,3,7

OBĚD IV. Tvarohová pěna s brusinkami, jablko, pomeranč, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Bratislavská vepřová plec ( mrkev, celer, sterilovaný okurek, hrášek, rajčatový 
protlak, smetana ) s těstovinami

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Tuňák s těstovinou v jogurtové omáčce, kukuřičný salát s kapií, rajče, sojový 
rohlík

Vepřový pivovarský tokáň ( cibule, česnek, pivo, divoké koření, hořčice ) s 
dušenou rýží

OBĚD III. 
bezmasý oběd

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

Smažený sýrový špíz s uzeninou, šťouchaný brambor s cibulkou, tatarská 
omáčka

OBĚD III. 
bezmasý oběd Květákový nákyp se zapečenými brambory, sterilovaný okurek

Šunková pěna ‟BANINA‟ ( šunka, cibule, hořčice, kečup, sterilovaný okurek ), 
anglický salát, okurek, chléb

Vepřová pečeně dle rychtáře ( játra, vejce, žampiony, sterilovaný okurek ) s 
dušenou rýží

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Vařená brokolice s fazolovými lusky přelitá sýrovou omáčkou, široké 
špenátové nudle
Řecký salát ( rajčata, paprika okurek, cibule, olivy ) s tzatziki ( okurek, česnek, 
kopr jogurt ), slunečnicová kostka

OBĚD III. 
bezmasý oběd Mrkvové pyré se smetanou, vařená vejce, bramborové noky s pažitkou
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