Provozovna 05
Moravská 412
Prostějov

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 19.7. do 23.7. 2021

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

PO

POLÉVKA Hrášková se smetanou a bramborem

19.07. OBĚD I.

Sekaná pečeně s dušeným zelím a houskovým knedlíkem

1,7,9
1,3,7

Myslivecké vepřové rizoto ( vepřové maso, cibule, žampiony, paprika, koření Hubert 1,7
), sterilovaný okurek
1,3,7
OBĚD III. Plněné tortelíny s boloňskou omáčkou
1,7
OBĚD IV. Šopský salát s Balkánským sýrem, špaldové lívanečky

OBĚD II.

NÁPOJ

ÚT

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Zelná s mrkví

20.07. OBĚD I.

Smažený kuřecí karbanátek se šťouchaným bramborem, okurkový salát

OBĚD II. Burgundská vepřová pečeně s těstovinami
OBĚD III. Zeleninové lasagne ( mrkev, cibule, pórek, brokolice, rajčata ) se sýrovým

ST

1,3,7,9,12
1,3,7,9
1,7

POLÉVKA Hovězí s těstovinou a masem

1,3,7,9

Mexický vepřový plátek s hráškovou rýží

OBĚD II. Rybí filé na kmínu s dušenou zeleninou a vařeným bramborem
OBĚD III. Palačinky s marmeládou, černá káva
OBĚD IV. Těstovinový salát s černou čočkou, pečenou rýží, listovým špenátem,
NÁPOJ

OBĚD II.
OBĚD III.
OBĚD IV.
NÁPOJ

1,3,7
1,6

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

Vepřová játra na cibulce s dušenou rýží, kompot

1

Smažená brokolice, šťouchaný brambor s cibulkou, tatarská omáčka

1,3,7,10

Rybí pomazánka, zelný salát s křenem, rajče, okurek, chléb

1,4

Čaj/Ovocný nápoj

Uherský hovězí guláš ( brambory, kapie, rajčata, paprika ) s cibulí, chléb

Špagety zapečené s kuřecím masem, květákem, mrkví, smetanou a sýrem,
sterilovaný okurek
OBĚD III. Cuketová čína ( cuketa, cibule, kořenová zelenina, sojová omáčka ) s dušenou rýží
OBĚD IV. Zeleninový salát s ledovým salátem, rabími prsty a jogurtovým dipem s
bylinkami, grahamové rohlíky
Čaj/Ovocný nápoj
NÁPOJ

OBĚD II.

1,4

Vepřové maso s rajskou omáčkou a houskovým knedlíkem

POLÉVKA Krupicová s vejcem

23.07. OBĚD I.

1

bylinkami a sýrem Mozzarella
Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Cibulová s noky

22.07. OBĚD I.

PÁ

1,3,7

bešamelem
OBĚD IV. Jáhlová kaše se skořicí, pečená jablka na másle a medu, loupáčky
Čaj/Ovocný nápoj
NÁPOJ

21.07. OBĚD I.

ČT

1,7,9

1a,3,7,9
1
1,3,7
1,6,9
1,4,7

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 přejí - Helena Průchová, vedoucí provozu s kolektivem

