
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 16.7. do 20.7. 2018

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

Alergeny

PO POLÉVKA Česneková s vejcem 3,9

16.07. OBĚD I. Vepřová pečeně s houskovým knedlíkem a dušeným zelím 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7

 Zeleninové rizoto s hříbky sypané sýrem, sterilovaný okurek 1,7,9

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Květáková 1,7,9

17.07. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Rybí filé s cibulovou kůrčičkou na kroupovém rizotu 1,3,4,9

Celer smažený v trojobalu, vařený brambor s máslem, okurkový salát 1,3,7,9

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hovězí s kapustou a rýží 1,9

18.07. OBĚD I. Hovězí maso s koprovou omáčkou a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,4,7

Čína ze sojového masa s dušnou rýží 1,6,9

OBĚD IV. Rýžový salát ‟KABALERO‟ s kukuřicí, žampiony a Balkánským sýrem 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

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

19.07. OBĚD I. 1,6

OBĚD II. Uzené maso, hrachová kaše s cibulkou, chléb, sterilovaný okurek 1,7

1,3,7

OBĚD IV. Rýžový salát s ovocem, medem a rozinkami, loupáčky 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Dršťková 1,9

20.07. OBĚD I. 1,3,6,7,11

OBĚD II. Přírodní kuřecí prsa se zeleninovou rýží, kompot 1,9

Kynutý koláč s tvarohem, meruňkami a posypkou, černá káva 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Krůtí prsa na indický způsob ( cibule, kari, smetana, jablka, citrony ) s 
těstovinami

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Těstovinový salát se zeleninou, mozzarellou a olivami, čínské zelí, paprika, 
pečivo

Maminčino kuřecí stehno ( těstoviny, játra, žampiony )

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Pomazánka z červené řepy s Lučinou, Eidamem a česnekem, ledový salát, 
okurek, chléb

Smažené rybí filé s bramborovou kaší, zelný salát s okurky
OBĚD III. 
bezmasý oběd

Katův šleh ( lečo, pórek, chilli paprička, sojová omáčka ) s dušenou rýží

OBĚD III. 
bezmasý oběd Špagety zapečené s kysaným zelím a sýrem, rajčatový salát

Debrecínský vepřový guláš ( sladká paprika, rajčata, slanina, párek ) s těstovinami

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Letní salát s vejci a kysanou smetanou ( čínské zelí, ředkvičky, paprika, okurek, 
sýr ), pečivo
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