Provozovna 04
Kosmonautů 8
Olomouc

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 9.9. do 13.9. 2019

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

PO

POLÉVKA Jáhlová česnekačka s vejcem

09.09. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
OBĚD IV.
NÁPOJ

ÚT

OBĚD II.
OBĚD III.
OBĚD IV.
NÁPOJ

ST

OBĚD II.
OBĚD III.
OBĚD IV.
NÁPOJ

Smažený drůbeží sekaný řízek s bramborovou kaší, kompot

1,3,7

Jáhlový nákyp s ovocem a rozinkami

1,3,7

Čočkový salát s jablky, šunkou, červenou cibulí, sterilovanými okurky a
hořčičnou zálivkou, rajče, okurek, chléb
Čaj/Ovocný nápoj

1,10

OBĚD II.
OBĚD III.
OBĚD IV.
NÁPOJ

9

Moravský vrabec s dušeným zelím a houskovým knedlíkem

1,3,7

Krůtí prsa tří hořčic s dušenou rýží, kompot

1,10

Pochoutkové těstoviny ( těstoviny farfalle, mrkev, brokolice, sýr, smetana )

1,3,7

Těstovinový salát s kuřecím masem, pórkem, ananasem a bílým jogurtem,
pečivo
Čaj/Ovocný nápoj

1,3,7

1,7,9

1,3,7,10
Smažený sýrový špíz s uzeninou, šťouchaný brambor s cibulkou, tatarská
omáčka
Fazolový kotlík s hovězím masem ( hovězí maso, cibule, mrkev, brambory, vejce, 1,3,6
fazole ) s chlebem
Cuketová čína ( cuketa, cibule, kořenová zelenina, sojová omáčka ) s dušenou rýží 1,6,9
Celozrnný žitný koláč se zapečenou zeleninou, rajčatovým pyré, kukuřicí a 1,3,7,9
Balkánským sýrem
Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Dršťková

12.09. OBĚD I.

PÁ

1,3,7,9,12

POLÉVKA Valašská kyselica

11.09. OBĚD I.

ČT

Burgundská vepřová pečeně s těstovinami

POLÉVKA Hovězí s rýží a hráškem

10.09. OBĚD I.

3,9

1a,9

1,3,7,9
Kuřecí stehno po valticku ( mrkev, celer, smetana, sladká paprika, slanina ) s
těstovinami
Vepřový steak po srbsku ( šunka, kapie, rajčata ) s dušenou rýží, okurkový salát 1
1
Palačinky s marmeládou, kakao

Jemný surimi salát ( krabí maso, kukuřice, jablko, vejce, kysaná smetana ),
čínské zelí, okurek, rajče, sojový rohlík
Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Krkonošská cibulačka

1,3,4,6,7

1,3,9

Vepřová pečeně se šípkovou omáčkou a houskovým knedlíkem

1,3,7
1,3,7,9

OBĚD III.

Neapolské zapečené těstoviny ( uzené maso, celer, kečup, sýr ), sterilovaný
okurek
Vepřová játra na cibulce s dušenou rýží

OBĚD IV.

Hermelínová pomazánka, celerový salát s mrkví, rajče, paprika, chléb

1,7,9

NÁPOJ

Čaj/Ovocný nápoj

13.09. OBĚD I.
OBĚD II.

1a

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

