Provozovna 04
Kosmonautů 8
Olomouc

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 8.3. do 12.3. 2021

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

PO

POLÉVKA Gulášová ze sojového masa

08.03. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
NÁPOJ

ÚT

OBĚD II.
OBĚD III.
NÁPOJ

ST

OBĚD II.
OBĚD III.
NÁPOJ

Losos ( porce ) s italskou čočkou ( čočka, mrkev, celer, pórek, brambor, paprika,
rajčatový protlak, balzamikový ocet )
Čaj/Ovocný nápoj

1,4,9

Rizoto pražského uzenáře ( vepřové maso, klobása, slanina, žampiony ) sypané
sýrem, sterilovaný okurek
Kapustový karbanátek s mletým masem, vařený brambor s máslem, zelný
salát s červenou řepou
Pomazánka z pečeného hejka, červená cibule, okurek, rajče, pletýnka

OBĚD II.
OBĚD III.
NÁPOJ

OBĚD II.
OBĚD III.
NÁPOJ

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

1,3,7,9

Plněný paprikový lusk v rajské omáčce s houskovým knedlíkem

1,3,7

Kuřecí nudličky s játry, dušená rýže, kompot

1

Guláš s hlívy ústřičné s chlebem

1

Čaj/Ovocný nápoj
1,3,7,9

Pečené kuřecí stehno se zeleninovou rýží, kompot

1,9

Burgundská vepřová pečeně ( kořenová zelenina, víno, brusinky ) s těstovinami

1,3,7,9,12

Lehký salát z čínského zelí, rajčat, šunkou a vejcem, tvarohový dip s
bylinkami, vícezrnný trojhránek
Čaj/Ovocný nápoj

1,3,6,7

POLÉVKA Cibulová s uzeným masem

12.03. OBĚD I.

1,3,7

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Krémová pórková s vejcem

11.03. OBĚD I.

PÁ

1,3,7

POLÉVKA Hovězí s těstovinou

10.03. OBĚD I.

ČT

Vepřová pečeně na česneku s dušeným zelím a kynutým bramborovým
knedlíkem
Těstoviny farfalle s kuřecím masem a brokolicovou omáčkou

POLÉVKA Zeleninový boršč

09.03. OBĚD I.

1,6,9

1,9

Španělský ptáček z vepřového masa s bramborovou kaší, mrkvový salát

1,3,7,10

Špagety s hovězím ragú sypané sýrem

1,3,6,7

Tvarůžkový salát s cibulí a česnekem, míchaný salát, chléb

1,3,7,10

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

