Provozovna 04
Kosmonautů 8
Olomouc

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 12.11. do 16.11. 2018

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

PO

POLÉVKA Krkonošská cibulačka

12.11. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

ÚT

Uzené maso s vařeným bramborem, fazolové lusky na smetaně s koprem

1,7

Vepřová kýta dle rychtáře ( játra, vejce, lečo, žampiony ) s dušenou rýží

1,3

Koblihy s marmeládou, kakao

1,3,7

Zeleninový talíř s ledovým salátem a rybími prsty, vícezrnný trojhránek

1,4,6,7,11

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Hrstková

13.11. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.

1,3,7

Smažený sýr, šťouchaný brambor s pórkem, tatarská omáčka

1,3,7,10

POLÉVKA Květáková s vločkami

14.11. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

ČT

OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

PÁ

1
1,7

1,9

Maminčino kuřecí stehno ( těstoviny, játra, žampiony )

1,3,7

Hovězí tokáň s kari rýží, kompot

1,12

Jablečná žemlovka s tvarohem a rozinkami

1,3,7

Salát z čínského zelí se sýrem a vejcem s jogurtovo koprovým dipem, sojový
rohlík
Čaj/Ovocný nápoj

1,3,6,7

POLÉVKA Hovězí s kapáním

15.11. OBĚD I.

1,7,9

Plněný paprikový lusk s rajčatovou omáčkou a houskovým knedlíkem

Houbový Kuba ( kroupy, cibule, česnek, žampiony ) s chlebem, sterilovaný
bezmasý oběd okurek
OBĚD IV. Jáhlový pudink se zakysanou smetanou a ovocem, loupáčky
Čaj/Ovocný nápoj
NÁPOJ

ST

1,9

1,3,7,9

Sekaná pečeně, svíčková na smetaně, houskový knedlík

1,3,7,9,10

Zbojnický závitek s bramborovou kaší, zelný salát s křenem a majolkou

1,7,10

Sojové maso à la čína s dušenou rýží, kompot

1,3

Hermelínová pomazánka, rajče, okurek, mrkvička, chléb

1,7

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Čočková

1,7,9

Krůtí prsa na zázvoru s citronem a kurkumou, dušená rýže

1

OBĚD II.

Horňácký fazolový guláš s uzeninou, česneková placka

1,3,6,7

OBĚD III.

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

1,3,7

OBĚD IV.

Těstovinový salát na kari s ananasem, šunkou a jogurtem, pečivo

1,3,7

NÁPOJ

Čaj/Ovocný nápoj

16.11. OBĚD I.

bezmasý oběd

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

