Provozovna 04
Kosmonautů 8
Olomouc

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 13.5. do 17.5. 2019

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

PO

POLÉVKA Minestrone

13.05. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

ÚT

Smažený sekaný řízek s celerem, šťouchaný brambor s cibulkou, tatarská
omáčka

1,3,7,9,10

Houbové rizoto sypané sýrem, sterilovaný okurek

1,7

NÁPOJ

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Kmínová s vejcem

bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

Fazolové lusky na smetaně s koprem, vařená vejce, vařený brambor

1,3,7

Vanilkový pudink s piškoty, ovocem a strouhanou čokoládou, loupáčky

1,3,7

Čaj/Ovocný nápoj

OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

1,3,7

Těstoviny Farfalle s vepřovým masem a brokolicovou omáčkou

1,3,7

Lívanečky s povidly, kakao

1,3,7

Cizrnový salát s tuňákem, pórkem, červenou kapií a ledovým salátem,
vícezrnný trojhránek
Čaj/Ovocný nápoj

1,4,6,11

OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

1,9

Sekaná svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem

1,3,7,9,10

Vepřová pečeně špikovaná klobásou s dušenou rýží s hříbky, kompot

1

Květák jako mozeček s vařeným bramborem, čalamáda

1,3

Kukuřičný salát se zeleninou a krabími tyčinkami, ředkvičky, rajče, okurek, 1,4,6,9
sojový rohlík
Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Hovězí se špenátovými noky

17.05. OBĚD I.

1,3,7,9

Kuřecí závitek v přírodní šťávě se staročeskou rýží, mrkvový salát

POLÉVKA Fazolová

16.05. OBĚD I.

1,3,9

Kuřecí stehno à la kachna ( kuřecí stehno pečené na kysaném zelí a černém pivu ) 1,3,7,12
s kynutým bramborovým knedlíkem
1,9
Vepřová pečeně po zahradnicku s dušenou rýží

POLÉVKA Indická drůbeží s těstovinou

15.05. OBĚD I.

PÁ

1,3,7,12

Míchaný zeleninový salát s masovými kuličkami a křenovou majolkou, pečivo 1,3,7,9,10

OBĚD II.
OBĚD III.

ČT

Krůtí prsa na víně s těstovinami

OBĚD IV.

14.05. OBĚD I.

ST

1,7,9

1,3,7,9

Smažený vepřový řízek s bramborovou kaší, zelný salát s červenou řepou

1,3,7

Bretaňské fazole s klobásou a chlebem

1,6,7

Zeleninové lasagne se sýrovým bešamelem

1,3,7,9

Vajíčkový salát, rajče, okurek, mrkev, chléb

1,3,7,10

Čaj/Ovocný nápoj

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

