Provozovna 04
Kosmonautů 8
Olomouc

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 11.3. do 15.3. 2019

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

PO

POLÉVKA Hráškový krém s krutony

11.03. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

ÚT

OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

ST

Vepřová kýta na majoránce s hořčicí a kapií, dušená rýže

1,10

Špagety s kuřecím masem na rajčatech a paprikách sypané sýrem

1,3,6,7

Čočka na kyselo s cibulkou, vařená vejce, chléb, sterilovaný okurek

1,3,7

Sváteční salát ( vejce, čínské zelí, paprika, kečup, sýr, zakysaná smetana ),
slunečnicová kostka
Čaj/Ovocný nápoj

1,3,7

POLÉVKA Pórková s bramborem a česnekem

12.03. OBĚD I.

OBĚD II.
OBĚD III.

1,3,7,10

Těstovinové nudle sypané mákem a cukrem polévané máslem

1,3,7

ČT

OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

PÁ

1,3,9

Vepřová pečeně jako svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem

1,3,7,9,10

Kuřecí stehno pečené na slanině se zeleninovou rýží, kompot

1,9
1,6,9
1,7

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Květáková krémová

14.03. OBĚD I.

1,3,7

Rajčatový salát se sterilovanými červenými fazolemi a jarní cibulkou, masové 1,3,6,7
kuličky, okurek, paprika, vícezrnný trojhránek
Čaj/Ovocný nápoj

Cizrnový guláš ( brambory, mrkev, celer, kapusta, cizrna, sojová omáčka ) s
bezmasý oběd pletýnkou
OBĚD IV. Míchaný salát s jogurtovo křenovým dipem a kuřecími kousky, pečivo

NÁPOJ

1,9

Smažený karbanátek se sýrem, bramborová kaše, zelný salát s koprem a
majolkou
Plněné bramborové knedlíky s dušeným kysaným zelím

POLÉVKA Mrkvová s krupicí a vejcem

13.03. OBĚD I.

1,7,9

1,7,9

Farmářská krkovice na cibuli a pivu s bramborovým knedlíkem

1,3,7,12

Těstoviny zapečené s vepřovým masem a kapustou, sterilovaný okurek

1,3,7

Sojové kostky na kari s hráškem a kukuřicí, vařený brambor

1,6

Vanilkový pudink s piškoty, ovocem a strouhanou čokoládou, loupáčky

1,3,7

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Hovězí s játrovými knedlíčky a těstovinou

1,3,7,9,10

Smažený vepřový řízek, šťouchaný brambor s cibulkou, mrkvový salát

1,3,7

OBĚD II.

Krůtí prsa na paprice s těstovinami

1,3,7

OBĚD III.

Dušené červené zelí s jablky, bramborové noky se smaženou cibulkou

1,3,7

OBĚD IV.

Celerový salát se šunkou, ananasem, kukuřicí a jablky, sojový rohlík

1,6,9

NÁPOJ

Čaj/Ovocný nápoj

15.03. 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

