Provozovna 05
Moravská 412
Prostějov

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 22.3. do 26.3. 2021

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

PO

POLÉVKA Květáková s pažitkou

22.03. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
NÁPOJ

ÚT

OBĚD II.
OBĚD III.
NÁPOJ

ST

OBĚD II.
OBĚD III.
NÁPOJ

Dušené mleté hovězí maso s fazolovými lusky, dušená rýže

1

Mrkvové pyré se smetanou, bramborové nočky s petrželkou, vařená vejce

1,3,6,7

Čaj/Ovocný nápoj

OBĚD II.
OBĚD III.
NÁPOJ

Květáková pomazánka s jarní cibulkou, šunkou a tvarohem, rajče, okurek,
chléb
Čaj/Ovocný nápoj

OBĚD II.
OBĚD III.
NÁPOJ

1,7

1,3,9,12

Dušené vepřové kostky v sojové marinádě ( sojová omáčka, cibule, česnek ) se
staročeskou rýží
Kuřecí stehno pečené na majoránce s bramborovou kaší, míchaný salát

1,6

Bretaňské fazole s klobásou a chlebem

1,6,7

1,7

Čaj/Ovocný nápoj
1,7,9

Sekaná svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem

1,3,7,9,10

Špagety zapečené s kuřecím masem, květákem, mrkví, smetanou a sýrem,
čalamáda
Salát z rybího filé s kořenovou zeleninou a majolkou, grahamové rohlíky

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

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Hovězí s játrovými noky a těstovinou

26.03. OBĚD I.

1,6,7,9

Vepřový plátek po valašsku ( žampiony, smetana, kopr ) s vařeným bramborem 1,7
1,7,9
Jemné kuřecí rizoto se zeleninou sypané sýrem, sterilovaný okurek

POLÉVKA Hrachová

25.03. OBĚD I.

PÁ

1,3,7

POLÉVKA Pekingská

24.03. OBĚD I.

ČT

Vepřová pečeně na paprice s těstovinami

POLÉVKA Frankfurtská

23.03. OBĚD I.

1,7,9

1,3,7,9

Smažený vepřový řízek s bramborovým salátem

1,3,7,9,10

Kynuté knedlíky polévané povidly a sypané cukrem a mákem

1,3,7

Pečené koleno na česneku, jablečný křen, salát z kysaného zelí s mrkví, 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

