Provozovna 05
Moravská 412
Prostějov

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 22.11. do 26.11. 2021

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

PO

POLÉVKA Uzená s kroupami a masem

22.11. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
OBĚD IV.
NÁPOJ

ÚT

OBĚD II.
OBĚD III.
OBĚD IV.
NÁPOJ

ST

Vepřová pečeně jako svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem

1,3,7,9,10

Uzené maso s dušenou kapustou a vařeným bramborem

1,7

Jáhlový nákyp s ovocem a rozinkami

1,3,7

Jemný surimi salát s jablky a kysanou smetanou, grahamové rohlíky

1,4,7

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Vegetariánský boršč

23.11. OBĚD I.

1,3,7

Horňácký fazolový guláš s uzeninou, chléb

1,6,7

Smažená brokolice, vařený brambor s máslem, tatarská omáčka

1,3,7,10

Celozrnný žitný koláč se zeleninou, rajčatovým pyré, kukuřicí a sýrem

1,6,7

Čaj/Ovocný nápoj

Zvěřina se šípkovou omáčkou a houskovým knedlíkem

OBĚD II. Makrela pečená na česneku se šťouchaným bramborem s cibulkou
OBĚD III. Přírodní kuřecí plátek, vařená červená řepa s jablky a ořechy, balsamico,

ČT

1,3,9
1,3,7,9,12
1,4
1,7,8

pečivo
OBĚD IV. Bramborové nočky s pažitkou, mrkvové pyré, vařená vejce
Čaj/Ovocný nápoj
NÁPOJ

1,3,7

POLÉVKA Hrachový krém

1,7,9

25.11. OBĚD I.

Hovězí maso s burgundskou omáčkou a těstovinami

1,3,7,12

Kuřecí nudličky na medovém pórku ( máslo, med, citronová šťáva ) s dušenou
rýží
OBĚD III. Ovocné knedlíky z bramborovo tvarohového těsta sypané strouhankou se
skořicovým cukrem
OBĚD IV. Pestrý zeleninový salát s Nivou, zálivka z kysané smetany a hořčice, chilli
omáčka, chléb Moskva
Čaj/Ovocný nápoj
NÁPOJ

1,7

POLÉVKA Krkonošská cibulačka

3,9

OBĚD II.

PÁ

1,9

Pečené kuřecí stehno s houbovou nádivkou a dušenou rýží

POLÉVKA Hovězí s hlávkovým zelím a bramborem

24.11. OBĚD I.

1,9

26.11. OBĚD I.

Smažený karbanátek s bramborovým salátem

1,3,7
1,7,10

1,3,7,9,10

Srbské rizoto s kuřecím masem ( lečo, slanina, cibule ) sypané sýrem, sterilovaný 1,7
okurek
1,3,7
OBĚD III. Karamelový řez se švestkovými povidly, černá káva

OBĚD II.

OBĚD IV. Pomazánka z olomouckých tvarůžků, salát z čínského zelí s mrkví, chléb
NÁPOJ

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 přejí - Helena Průchová, vedoucí provozu s kolektivem

