
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 21.5. do 25.5.2018       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Kmínová s vejcem 1,3,9

21.05. OBĚD I. 1

OBĚD II. 1

 1,3,7

OBĚD IV. 1,4,9,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Frankfurtská 1,6,7,9

22.05. OBĚD I. Vepřová kýta se smetanovou žampionovou omáčkou a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Hovězí kostky na česneku s dušenou kapustou a bramborem 1

1,7,9

OBĚD IV. 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Brokolicový krém 1,7,9

23.05. OBĚD I. Smažené kuřecí stehno s bramborovou kaší, hlávkový salát 1,3,7

OBĚD II. 1

Kynutý ovocný táč s posypkou, černá káva 1,3,7

OBĚD IV. Cizrnový salát s tuňákem, anglický salát, rajče, sojový rohlík 1,4,6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Čočková 1,9

24.05. OBĚD I. Vepřová pečeně na paprice s těstovinami 1,3,7

OBĚD II. Sekaná pečeně s dušeným zelím a bramborovým knedlíkem 1,3,7

Vařená vejce s bramborem, mrkev s hráškem dušená na másle 1,3,7

OBĚD IV. Hermelínová pomazánka, fazolkový salát s koprem, rajče, okurek, chléb 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hovězí na kari s bramborem a kukuřicí 1,9

25.05. OBĚD I. Vepřový guláš podle ‟Petra Voka‟ s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1

1,3,7,10

OBĚD IV. 1,10,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřová pečeně po srbsku ( sterilovaná kapie, cibule, slanina ), dušená rýže          
s kukuřicí
Bretaňské fazole s klobásou a chlebem

OBĚD III. 
bezmasý oběd Těstovinový nákyp s tvarohem, rozinkami a ovocem

Zeleninový talíř s rybími nugetkami, brusinkový dip s citronem, vícezrnný 
trojhránek

OBĚD III. 
bezmasý oběd Zeleninová tarhoňa sypaná Balkánským sýrem

Salát pražského uzenáře ( šunka, hrášek, sterilovaný okurek, cibule, vejce,        
majolka ), pečivo

Hanácká směs na pórku ( králík, kuřecí maso ) se staročeskou rýží
OBĚD III. 
bezmasý oběd

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Krůtí prsa na oreganu s rajčaty, dušená rýže
OBĚD III. 
bezmasý oběd

Smažený zeleninový mix v trojobalu se šťouchaným bramborem, tatarská 
omáčka
Čočkový salát s jablky a šunkou ( jablka, šunka, cibule, okurek, hořčičná 
zálivka ), vícezrnný trojhránek
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