Provozovna 04
Kosmonautů 8
Olomouc

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 27.5. do 31.5. 2019

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

PO

POLÉVKA Pórková s vejcem

27.05. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.

Vepřová kýta na česneku s dušeným zelím a houskovým knedlíkem

1,3,7

Kuřecí nudličky se sýrovou omáčkou a těstovinami

1,3,7

Zeleninová paella ( rýže na kari, paprika, pórek, fazolové lusky, rajčata, kukuřice,
bezmasý oběd olivy ) sypaná sýrem, sterilovaný okurek
OBĚD IV. Ďábelská pomazánka s jarní cibulkou, rajče, paprika, chléb

NÁPOJ

ÚT

OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

ST

OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

ČT

OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

PÁ

Fazole na způsob svíčkové ( fazole, kořenová zelenina, smetana ) s chlebem

1,7,9,10

Jáhlový pudink s ovocem a kokosem, loupáčky

1,7

OBĚD II.
OBĚD III.
bezmasý oběd

OBĚD IV.
NÁPOJ

1

Čaj/Ovocný nápoj
1,7,9

Jelení guláš s houskovým knedlíkem

1,3,7

Vepřová játra na cibulce s dušenou rýží, kompot

1

Květákové karbanátky se sýrem, šťouchaný brambor, tatarská omáčka

1,3,7,10

Tortelinový salát ( torteliny, šunka, sýr, pórek, hořčice, majolka ), zeleninová 1,3,7,10
obloha, pečivo
Čaj/Ovocný nápoj
1,7,9

Špagety s kuřecím masem na rajčatech a paprikách s parmazánem

1,3,6,7

Smažený bramborák Praděd ( směs kysaného zelí s uzeným masem )

1,3,7

Rýžový nákyp s ovocem a rozinkami

3,7

Ledový salát s tuňákem, vejci a rajčaty, sojový rohlík

1,3,4,6

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Zeleninová

31.05. OBĚD I.

9
1,3,7,9,10

POLÉVKA Čočková

30.05. OBĚD I.

1,7

Smažené milánské kuřecí stehno v těstíčku, bramborová kaše, zelný salát s
koprem a majolkou
Vepřový steak v přírodní šťávě s křenem, dušená rýže

POLÉVKA Z fazolových lusků na kyselo

29.05. OBĚD I.

1,7,9

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Hovězí s kapustou a rýží

28.05. OBĚD I.

1,3,7

1,3,7,9

Sekaná pečeně s rajskou omáčkou a těstovinami

1,3,7

Pečená makrela, šťouchaný brambor s cibulkou

1,4

Sojové maso na zelenině, slané palačinky

1,3,6,7,9

Šopský salát s Balkánským sýrem, pečivo

1,7

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

