
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 30.4. do 4.5.2018       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Hovězí se špenátovými noky a těstovinou 1,3,7,9

30.04. OBĚD I. Smažený holandský karbanátek se sýrem, bramborová kaše, míchaný salát 1,3,7

OBĚD II. Dunajský hovězí paprikáš s těstovinami 1,3,7

 Zeleninové rizoto s hříbky sypané sýrem, míchaný salát 1,7,9

OBĚD IV. Jáhlový pudink se skořicí a ovocem, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT S V Á T E K     P R Á C E

01.05.

ST POLÉVKA Rajská s rýží 1,7,9

02.05. OBĚD I. Vepřová kýta s křenovou omáčkou a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Hrachová kaše s cibulkou, uzené maso, sterilovaný okurek, chléb 1,7

Bramborové šišky s cukrem, máslem a mákem 1,3,7

OBĚD IV. Rybí pomazánka zdobená citronem, zelný salát s kukuřicí, rajče, chléb 1,4,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Zeleninová 1,7,9

03.05. OBĚD I. 1,6,9

OBĚD II. 1,3,7,10

Kynuté koláčky s marmeládou a posypkou, kakao 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7,9,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA čočková 1,9

04.05. OBĚD I. 1

OBĚD II. 1,3,7

1,3,6,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

OBĚD III. 
bezmasý oběd

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Kuřecí ragú ( mleté maso, mrkev, celer, drcená rajčata, divoké koření, sojová 
omáčka ) s dušenou rýží
Vepřová kotleta špikovaná klobásou se šťouchaným bramborem, tatarská 
omáčka

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Fitness těstovinový salát ( zelenina, kuřecí maso, vejce, jogurt ), vícezrnný 
trojhránek

Citronové kuřecí stehno se zázvorem, kari rýže, kompot
Brambory zapečené s mletým masem, rajčaty a sýrem, sterilovaný okurek

OBĚD III. 
bezmasý oběd Hráškové těstoviny s pórkem, sojovým masem a kapií

Sváteční salát s ředkvičkami ( vejce, čínské zelí, ředkvičky, paprika, šunka, sýr, 
kysaná smetana ), dýňová kostka


	List1

