Provozovna 04
Kosmonautů 8
Olomouc

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 15.4. do 19.4.2019

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

PO

POLÉVKA Kuřecí vývar s těstovinou

1,3,7,9

Bratislavská krůtí prsa ( celer, hrášek, mrkev, smetana ) s houskovým
knedlíkem
Labužnické masové kuličky ( mleté vepřové maso, hořčice, česnek, sojová
OBĚD II.
omáčka, chilli, mletá paprika ) s dušenou rýží
OBĚD III. Tvarohové knedlíky plněné ovocnou náplní sypané perníkem a cukrem,
bezmasý oběd polévané máslem
OBĚD IV. Štěpánský salát ( vejce, šunka, celer, mrkev, cibule, hořčice, majolka ), rajče,
okurek, pečivo
Čaj/Ovocný nápoj
NÁPOJ

1,3,7,9

POLÉVKA Italská s těstovinou

1,3,7,9

15.04. OBĚD I.

ÚT

16.04. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

ST

Pečené kuřecí stehno tří hořčic s dušenou rýží, kompot

OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

ČT

1,3,9,10

1,10

Smažený celer, šťouchaný brambor s cibulkou, tatarská omáčka

1,3,7,9,10

Sýrová pomazánka s mrkví, zelný salát s rajčaty, okurek, pečivo

1,7

Čaj/Ovocný nápoj
1,7,9

Vepřová pečeně na sikulský způsob ( kysané zelí, paprika, česnek, smetana ) s
houskovým knedlíkem
Papriková klobása, čočka na kyselo s cibulkou, sterilovaný okurek, chléb

1,3,7

Těstovinové nudle s houbovým ragú ( smetana, cibule, žampiony )

1,3,7

Vanilkový pudink s piškoty a ovocem, loupáčky

1,3,7

1,7

Čaj/Ovocný nápoj
ZELENÝ ČTVRTEK
1,3,7,9

18.04. POLÉVKA Kulajda
OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.

Vařené hovězí maso s dušeným špenátem a kynutým bramborovým
knedlíkem
Vepřový steak v přírodní šťávě se staročeskou rýží, mrkvový salát

Zelené rizoto s hráškem ( hrášek, špenát, česnek ) sypané sýrem, sázené vejce,
bezmasý oběd čalamáda
OBĚD IV. Brokolicový salát s tuňákem a Balkánským sýrem, rajče, paprika, pečivo
Čaj/Ovocný nápoj
NÁPOJ

PÁ

1,3,7

Těstoviny zapečené s vepřovým masem, zeleninou a kečupem sypané sýrem, 1,3,7,9
sterilovaný okurek

POLÉVKA Květáková

17.04. OBĚD I.

1,6,10

VELKÝ

1,3,7
1
1,3,7
1,4,7

PÁTEK

19.04.

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

