Provozovna 05
Moravská 412
Prostějov

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 15.3. do 19.3. 2021

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

PO

POLÉVKA Brokolicový krém s krutony

15.03. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
NÁPOJ

ÚT

OBĚD II.
OBĚD III.
NÁPOJ

ST

OBĚD II.
OBĚD III.
NÁPOJ

Hodolanská omáčka ( uzenina, brambor, vejce, smetana ) s chlebem

1,3,6,7

Tarhoňové rizoto se zeleninou sypané Balkánským sýrem, sterilovaný okurek 1,3,7
Čaj/Ovocný nápoj

OBĚD II.
OBĚD III.
NÁPOJ

1

Krůtí kung - pao ( sojová omáčka, ořechy, kapie, pórek ) s dušenou rýží

1,5,6,12

Alpský kynutý knedlík s vanilkovým krémem a mákem

1,3,7

Čaj/Ovocný nápoj

OBĚD II.
OBĚD III.
NÁPOJ

1,7,9

Hovězí maso s křenovou smetanovou omáčkou a houskovým knedlíkem

1,3,7

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

1,3,7

Palačinky na slano plněné tuňákovou pomazánkou, přelité kysanou smetanou 1,3,4,7
s jarní cibulkou, rajče
Čaj/Ovocný nápoj

Rybí filé zapečené s kořenovou zeleninou, šťouchaný brambor, tatarská
omáčka
Uherská vepřová pečeně ( sterilovaná cibulka, rajčata, kapie, feferonky ) s
pažitkovou rýží, kompot
Bramborák “PRADĚD“ ( směs kysaného zelí a uzeného masa )

9
1,3,4,7,9,10
1,6
1,3,7

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Pórková s kapáním

19.03. OBĚD I.

1,3,7,9

Moravský vrabec s kedlubnovým zelím a vařeným bramborem

POLÉVKA Hovězí vývar s hlávkovým zelím a bramborem

18.03. OBĚD I.

PÁ

1,3,7

POLÉVKA Hrachová

17.03. OBĚD I.

ČT

Smažený kuřecí karbanátek s bramborovou kaší, zelný salát s koprem

POLÉVKA Špenátová s vejcem

16.03. OBĚD I.

1,3,7,9

1,3,9

Zvěřinový guláš s houskovým knedlíkem

1a,3,7

Pečené kuře ¼ s bylinkovou nádivkou, dušená rýže, mrkvový salát

1,3,7

Selská omeleta ( anglická slanina, brambor, vejce ), šopský salát, grahamové
rohlíky
Čaj/Ovocný nápoj

1,3,7

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

