
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 - Helena Průchová, vedoucí provozu s kolektivem

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 23.7. do 27.7. 2018

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

Alergeny

PO POLÉVKA Jáhlová s houbami 1,9

23.07. OBĚD I. Vepřová kýta s šípkovou omáčkou a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,9

 Květák s vejci jako mozeček, vařený brambor s máslem, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Slepičí s těstovinou 1,3,7,9

24.07. OBĚD I. Smažené kuřecí stehno s bramborovou kaší, okurkový salát 1,3,7

OBĚD II. Lasagne s vepřovým masem a sýrovým bešamelem 1,3,7

1,3,7

OBĚD IV. 1,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Italská s rýží 1,3,9

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

OBĚD II. Krůtí prsa na kari se žampiony, těstoviny 1,3,7

Rýžová kaše se skořicovým cukrem a máslem, ovoce, kompot 1,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Hrstková 1,3,7,9

26.07. OBĚD I. Kuřecí Kung - pao s dušenou rýží 1,5,6

OBĚD II. Slovenské halušky s kysaným zelím a uzeným masem 1,3,7

1,7

OBĚD IV. Šlehaný tvaroh s brusinkami, banán, loupáčky 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA 1,9

27.07. OBĚD I. 1,9,12

OBĚD II. 1

Brambory zapečené s cuketou, rajčaty a sýrem, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD IV. Rybí pomazánka zdobená citronem, anglický salát, chléb 1,3,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Hovězí maso po štýrsku ( kapusta, celer, brambor, cibule ) s chlebem
OBĚD III. 
bezmasý oběd

Těstovinový salát s čerstvým špenátem, rajčaty a kuřecím masem, jogurtovo 
česnekový dip, pečivo

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Kynuté knedlíky plněné ovocnou náplní sypané cukrem, kokosem a polévané 
máslem
Brokolicový salát s rajčaty a Hermelínem, ledový salát, paprika, sojový 
rohlík

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Těstovinový salát 3+3 ( tři druhy sýrů + hrášek, kukuřice, mrkev ) s kysanou 
smetanou, okurek, pečivo

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Papriky plněné Balkánským sýrem, vařený brambor s máslem, rajčatový 
salát

Květáková s mrkví a celerem na kari

Burgundská vepřová kýta ( kořenová zelenina, slanina, rajčatový protlak, citron, 
brusinky ) s těstovinami
Vepřové kostky dušené na kmínu s žampionovou rýží, kompot

OBĚD III. 
bezmasý oběd
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