
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 9.7. do 13.7. 2018

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

Alergeny

PO POLÉVKA Pórková 1,7,9

09.07. OBĚD I. 1,3

OBĚD II. 1,3,7

 Vařená vejce, dušená mrkev na másle, nočky s petrželkou 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Kmínová s vejcem 1,3,9

10.07. OBĚD I. 1,3,7,12

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

Květákový nákyp s vařeným bramborem, hlávkový salát 1,3,7

OBĚD IV. Vanilkový pudink s piškoty a ovocem, loupáčky 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Kukuřičná se smetanou 1,7,9

11.07. OBĚD I. Smažený sýr, vařený brambor s máslem, okurkový salát 1,3,7

OBĚD II. 1,9

Pirohy plněné brynzou se špenátem 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,4,6,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Hovězí s játrovými noky a těstovinou 1,3,7,9

12.07. OBĚD I. Sekaná svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7,9,10

OBĚD II. Pikantní vepřová játra s cibulkou, vařený brambor, tatarská omáčka 1,3,7,10

Perník s povidly a citronovou polevou, černá káva 1,3,7

OBĚD IV. Salát z červené čočky, sterilovaná kapie, okurek, vejce, rajče, pečivo 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Milánská 1,7,9

13.07. OBĚD I. Kuřecí roláda se zeleninovou mozaikou, dušená rýže 1,3,7

OBĚD II. 1,3,6

1,3,7

OBĚD IV. Šopský salát s Balkánským sýrem, vícezrnný trojhránek 1,3,6,7,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřové maso dle Rychtáře ( játra, vejce, sterilovaný okurek, žampiony ) s  
dušenou rýží
Bratislavské rizoto ( rizoto z těstovinové rýže ) s vepřového masa sypané sýrem, 
sterilovaný okurek

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Barevná tvarohová pěna ( mrkev, tvaroh, pažitka, vejce, kukuřice ), chléb

Kuřecí stehno à la kachna ( kuřecí stehno pečené na kysaném zelí s černým 
pivem ) s bramborovým knedlíkem

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Maso dvou barev ( vepřové a kuřecí maso ) na zelenině s dušenou rýží
OBĚD III. 
bezmasý oběd

Jemný Surimi salát ( krabí maso, kukuřice, jablka, vejce, jogurt ), ledový salát, 
rajče, okurek, sojový rohlík

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Fazolový kotlík s vepřovým masem ( cibule, mrkev, brambor, fazole, vejce ), 
chléb

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Kapustový karbanátek se sýrem a kus kusem, vařený brambor, rajčatový 
salát
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