Provozovna 05
Moravská 412
Prostějov

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 11.1. do 15.1. 2021

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

PO

POLÉVKA Uzená s kroupami

11.01. 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

Hamburská vepřová pečeně ( hořčice, smetana, uzenina, sterilovaný okurek ) s
těstovinami
Zeleninové lasagne se sýrovým bešamelem

1,3,6,7,9,10

Salát z čínského zelí, brokolice, šunky s jogurtem, rajče, okurek, vícezrnný
trojhránek
Čaj/Ovocný nápoj

1,6,7

Smažené kuřecí stehno s bramborovou kaší, míchaný salát

OBĚD II.
OBĚD III.
OBĚD IV.
NÁPOJ

1,3,7,9

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

Mexická vepřová pánev ( červené fazole, kukuřice, cibule, pórek, sojová omáčka ) 1,6
s dušenou rýží
1,3,7
Smetanová omáčka se zeleninou a Balkánským sýrem, těstoviny
1,3,4,6,10
Salát z rybího filé se zeleninou a majolkou, sojový rohlík
Čaj/Ovocný nápoj
1,7,9

Sekaná pečeně s dušeným zelím a houskovým knedlíkem

1,3,7

Hovězí plátek s fazolovými lusky na slanině a vařeným bramborem

1,7

Houbové rizoto sypané sýrem, sterilovaný okurek

1a,7

Ovocná tvarohová pěna, pomeranč, ananas, loupáčky

1,7

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Valašská kyselica

14.01. OBĚD I.

PÁ

1,3,7

POLÉVKA Zeleninová

13.01. OBĚD I.

ČT

Uzené maso s dušeným špenátem a bramborovým knedlíkem

POLÉVKA Hovězí s kapáním

121.2021OBĚD I.

1,9

1,7,9

Přírodní vepřový plátek se zeleninovou rýží, kompot

1,9

Hrachová kaše s cibulkou, klobása, chléb

1a,6,7

Palačinky s marmeládou, kakao

1,3,7

Salát coleslaw ( zelí, celer, mrkev, majolka, smetana ), kuřecí nugetky,
grahamové rohlíky
Čaj/Ovocný nápoj

1,3,6,7,9,10

POLÉVKA Krupicová maďarská

1,9

Ledvinky a játra na smetaně s houskovým knedlíkem

1,3,7,9,10

OBĚD II.
OBĚD III.
OBĚD IV.

Smažený sýrový špíz s uzeninou, šťouchaný brambor, tatarská omáčka

1a,3,7,10

Drvoštěpecké špagety ( tuňák, žampiony, česnek, bazalka ) sypané sýrem

1,3,4,7

Vajíčkový salát, čínské zelí, rajče, okurek, pečivo

1,3,7,10

NÁPOJ

Čaj/Ovocný nápoj

15.01. OBĚD I.

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

