Provozovna 04
Kosmonautů 8
Olomouc

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 11.2. do 15.2. 2019

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

PO

POLÉVKA Mrkvová s vločkami

11.02. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.

Vepřová pečeně, svíčková na smetaně, houskový knedlík

1,3,7,9,10

Rybí filé zapečené s rajčaty a sýrem, šťouchaný brambor

1,4,7

Vegetariánské Kung - pao ( sojové maso, kapie, arašídy, pórek, víno ) s dušenou
bezmasý oběd rýží
OBĚD IV. Jáhlová kaše se skořicí a medem, ovoce, loupáčky

NÁPOJ

ÚT

1,7,9
1,3,7

Uzené maso po štýrsku ( kapusta, celer, brambor, cibule ) s chlebem

1,9

Bramborové šišky s mákem, cukrem a máslem

1,3,7

OBĚD IV.

Brokolice s rajčaty a Hermelínem, čínské zelí s kapií, okurek, sojový rohlík

1,6,7,11

NÁPOJ

Čaj/Ovocný nápoj

bezmasý oběd

POLÉVKA Brokolicový krém s krutony

13.02. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.

Segedínský hovězí guláš ‟SPECIÁL‟ s houskovým knedlíkem

1,7,9
1,3,7

Štěpánský vepřový steak ( vejce, slanina, cibule ) s dušenou rýží, mrkvový salát 1,3
Rýžový nákyp s ovocem a rozinkami

3,7

OBĚD IV.

Tortelinový salát ( sýr, cibule, hořčice, majolka ), zeleninová obloha, pečivo

1,3,7,10

NÁPOJ

Čaj/Ovocný nápoj

bezmasý oběd

POLÉVKA Hovězí s játrovými knedlíčky a těstovinou

14.02. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

PÁ

1,7

K 3 ( kuřecí maso na nudličky+kukuřice+kapie, kečup, smetana ) s těstovinami

OBĚD II.
OBĚD III.

ČT

1,5,6,12

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Selská

12.02. OBĚD I.

ST

1,9

1,3,7,9

Smažený vepřový řízek s bramborovým salátem

1,3,7,9,10

Krůtí prsa s bratislavskou omáčkou ( sterilovaný okurek, hrášek, smetana,
rajčatový protlak ) a těstovinami

1,3,7

Špenátové lasagne se sýrovým bešamelem

1,3,7

Tuňáková pomazánka zdobená citronem, rajče, okurek, chléb

1,4,7

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Rajčatová s rýží

1,9

Jelítkový a jaternicový prejt s dušeným zelím a vařeným bramborem

1

Pečené kuřecí stehno s křenem a Nivou, bramborová kaše, zelný salát s
koprem

1,3,7

Houbové rizoto sypané sýrem, sterilovaný okurek

1,7

OBĚD IV.

Salát z těstovinové rýže se zeleninou a Nivou, paprika, pórek, pečivo

1,3,7,9

NÁPOJ

Čaj/Ovocný nápoj

15.02. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
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

