
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 11.6. do 15.6. 2018

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

Alergeny

PO POLÉVKA Rajčatová s těstovinou 1,3,7,9

11.06. OBĚD I. 1,3

OBĚD II. Buřt guláš s chlebem 1,6

 Květákové kari s hráškem a smetanou, těstoviny 1,3,7

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Brokolicový krém 1,7,9

12.06. OBĚD I. Pštrosí vejce se špenátem a bramborem 1,3,7

OBĚD II. Kuřecí nudličky po zahradnicku s dušenou rýží, hlávkový salát 1,9

Kynutý koláč na slano s kysaným zelím a cibulkou zapečený se sýrem 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hovězí s játrovými noky 1,3,9

13.06. OBĚD I. Smažený sýr s bramborovou kaší, zelný salát s koprem 1,3,7

OBĚD II. Krůtí prsa na kari s těstovinami 1,3,7

Tvarohová žemlovka s jablky a rozinkami 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,4,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Květákovo brokolicový krém 1,7,9

14.06. OBĚD I. Vepřová pečeně v přírodní šťávě se zeleninovou rýží, kompot 1,9

OBĚD II. Boloňské špagety s hovězím masem a slaninou sypané sýrem 1,3,7

1,3,7,9,10

OBĚD IV. Rýžový salát s ovocem, medem, rozinkami a skořicí, loupáček 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Havířská fazolačka 1,7,9

15.06. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Pečené kuřecí stehno se šťouchaným bramborem, sterilovaný okurek 1

Zeleninové rizoto s hlívou ústřičnou, okurkový salát 1,9

OBĚD IV. 1,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Štěpánská vepřová kýta ( vejce, slanina, cibule ) s dušenou rýží, kompot

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Ananasovo sýrový salát ( ananas, sýry Niva + uzený, ledový salát, čínské zelí ), 
pečivo

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Těstovinový salát s čerstvým špenátem, rajčaty, kuřecím masem a kysanou 
smetanou, pečivo

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Červený tuňákový salát ( červená řepa, cibule, sterilovaný okurek ) zdobený vejci, 
čínské zelí, ředkvičky, rajče, vícezrnný trojhránek

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Fazole na způsob svíčkové ( kořenová zelenina, hořčice, smetana, cibule ) s 
krupicovými noky

Vepřová kotleta na česneku s kynutým bramborovým knedlíkem a dušeným 
červeným zelím s jablky

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Řecký salát ( jogurt, okurek, česnek, kopr ) s černými olivami a tzatziki, sojový 
rohlík
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