Provozovna 05
Moravská 412
Prostějov

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 14.12. do 18.12. 2020

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

14.12. POLÉVKA Z fazolových lusků s bramborem a koprem
OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
NÁPOJ

ÚT

OBĚD II.
OBĚD III.
NÁPOJ

ST

1,3,7
Vepřová pečeně na paprice s těstovinami
Fazolový kotlík s vepřovým masem ( mleté maso, slanina, cibule, mrkev, brambor, 1,3,6
vejce, fazole ) s chlebem
1a,3,7,10
Smažená brokolice se šťouchaným bramborem, tatarská omáčka

Čaj/Ovocný nápoj
1,3,7,9

POLÉVKA Špenátová

15.12. OBĚD I.

Kuřecí nudličky po sečuánsku ( pórek, kapie, cibule, zelí, sojová omáčka ) s
dušenou rýží
Hovězí maso na slanině s bramborovou kaší, míchaný salát

1,6,12

Těstovinový salát se sušenými rajčaty a kuřecím masem, jogurtovo
brusinkový dip, okurek, vícezrnný trojhránek
Čaj/Ovocný nápoj

1,3,7,11

OBĚD II.
OBĚD III.
NÁPOJ

1,7

1,9

POLÉVKA Hrachová

16.12. OBĚD I.

1,7,9

Maminčino kuřecí stehno ( těstoviny, játra, žampiony, slanina )

1a,3,7

Srnčí guláš s houskovým knedlíkem

1,3,7

Špecle na cibulce se šunkou a vejci, sterilovaný okurek

1,3,7

Čaj/Ovocný nápoj

SVÁTEČNÍ VÁNOČNÍ OBĚD

POLÉVKA
17.12. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.

ČT

NÁPOJ
POLÉVKA
18.12. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.

PÁ

NÁPOJ

Rybí

1,4,9

Smažený vepřový řízek s bramborovým salátem, moučník

1,3,7,9,10

Marinovaný kapr se slavnostní bramborovou kaší, moučník

1,4,6,7

Kuřecí prsa plněná Mozzarellou a sušenými rajčaty obalená anglickou
slaninou, pažitková rýže, moučník
Čaj/Ovocný nápoj

1,7

Květákový krém s krutony

1,3,7,9

Vepřová pečeně na česneku s červeným zelím a houskovým knedlíkem

1,3,7

Játrové rizoto se zeleninou sypané sýrem, sterilovaný okurek

1,7,9

Gyros kuřecí paličky, salát s baby karotkou, chléb

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 Vám přeje kolektiv zaměstnanců firmy ZELOS

