Provozovna 04
Kosmonautů 8
Olomouc

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 10.12. do 14.12. 2018

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

PO

POLÉVKA Hrstková

10.12. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

ÚT

Vepřová kýta na sikulský způsob ( kysané zelí, paprika, česnek, smetana ) s
houskovým knedlíkem
Masové torteliny se sýrovou omáčkou a Nivou

1,3,7

Smažený zeleninový mix, vařený brambor s máslem, tatarská omáčka

1,3,7,10

OBĚD II.
OBĚD III.

ST

1,3,7

Přírodní vepřový plátek s bramborovou kaší, zelný salát s koprem

1,7

OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

ČT

1,3,6,10,11

1,7,9

Vepřová pečeně s houbovou omáčkou a houskovým knedlíkem

;1,3,7

Krůtí prsa na kari s dušenou rýží, kompot

1,7

Bramborové šišky s mákem, cukrem a máslem

1,3,7

Těstovinový salát s kuřecím masem. pórkem, ananasem a bílým jogurtem,
pečivo
Čaj/Ovocný nápoj

1,3,7

POLÉVKA Štýrská

1,9

Smažený sýrový špíz se šťouchaným bramborem, sterilované zelí s kapií a
majolkou
Bratislavské rizoto ( těstovinová rýže ) s vepřovým masem a hráškem sypané
OBĚD II.
sýrem, sterilovaný okurek
OBĚD III. Smetanová omáčka s fazolovými lusky a koprem, vařená vejce, houskový
bezmasý oběd knedlík
OBĚD IV. Barevná tvarohová pomazánka ( tvaroh, mrkev, vejce, pažitka, kukuřice ), ledový
salát, paprika, pečivo
Čaj/Ovocný nápoj
NÁPOJ

1,3,6,7,10

13.12. OBĚD I.

PÁ

1,3,7

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Brokolicový krém s krutony

12.12. OBĚD I.

1,3,9

Kuřecí nudličky na paprice s těstovinami

Kynuté ovocné knedlíky polévané kysanou smetanou a sypané skořicovým
bezmasý oběd cukrem
OBĚD IV. Vajíčkový salát, rajče, okurek, sojový rohlík

NÁPOJ

1,3,7

Holandský sýrový salát se šunkou ( Eidam, jablka, sterilovaný okurek, majolka ), 1,3,7
čínské zelí, mrkev, rajče, pečivo
Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Kmínová s krupicí

11.12. OBĚD I.

1,7,9

1,3,7
1,3,7
1,3,7

POLÉVKA Hovězí s rýží a hráškem

14.12. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.

Uherský vepřový guláš ( rajčata, papriky, brambory, sladká paprika, cibule ) s
chlebem
Rybí filé s cibulkovou kůrčičkou, vařený brambor s pórkem a máslem

1

Lívanečky s marmeládou, kakao

1,3,7

Tvarůžková pomazánka, salát z červené řepy, okurek, rajče, chléb

1,7

1,3,4,7

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

NÁPOJ

Čaj/Ovocný nápoj
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