
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 28.5. do 01.6.2018       

Váha syrového masa s.k. 150 gramů

Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Pórková s krupicí 1,9

28.05. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,7

 Houbové ragú s ghnocchi 1,3,7

OBĚD IV. Sýrový salát se šunkou a kečupem, paprika, okurek, pečivo 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Italská s rýží 1,9

29.05. OBĚD I. Smažený sekaný řízek s celerem, bramborová kaše, kompot 1,3,7,9

OBĚD II. 1,6

Rýžová kaše se sušenými švestkami, kompot, ovoce 1,3,7

OBĚD IV. Vaječný krém, čínské zelí s mrkví, rajče, chléb 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hrachová 1,7,9

30.05. OBĚD I. Pečené kuřecí stehno s dušným zelím a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Těstoviny zapečené s vepřovým masem a zeleninou, hlávkový salát 1,3,7

Vařená vejce s koprovou omáčkou a bramborem 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,4

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA S mrkví a celerem 1,9

31.05. OBĚD I. 1

OBĚD II. Smažené rybí filé se šťouchaným bramborem, tatarská omáčka 1,3,4,7,10

1,3,7

OBĚD IV. Šopský salát s Balkánským sýrem, vícezrnný trojhránek 1,7,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hovězí s těstovinou a zeleninou 1,3,7,9

01.06. OBĚD I. Hovězí svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7,10

OBĚD II. Játrová směs  se zeleninou v bramboráku 1,3,7,9

Knedlíky plněné čokoládovou náplní polévané kysanou smetanou 1,3,7

OBĚD IV. Pudink šlehaný s tavrohem a jahodami, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřová kotleta po domažlicku ( smetanová omáčka s hráškem, vejci a sladkou 
paprikou ) s těstovinami

Rizoto po italsku ( lečo, rajčatový protlak, vepřové maso ) sypané sýrem, 
sterilovaný okurek

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Mexické kuřecí nudličky ( fazole, kukuřice, pórek, chilli koření ) s dušenou rýží

OBĚD III. 
bezmasý oběd

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Salát "NICOISE" ( brambory, fazolové lusky, vejce, tuňák, olivy ), pečivo

Vepřová kýta po znojemsku ( cibule, sterilovaný okurek ) s dušenou rýží

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Bavorské halušky ( žampiony, hrášek, cibule ), sterilovaný okurek

OBĚD III. 
bezmasý oběd
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