
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

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 17.9. do 21.9. 2018

Váha syrového masa s.k. 150 gramů

Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Rajčatová s rýží 1,9

17.09. OBĚD I. 1,3,7,9

OBĚD II. Čočka na kyselo s cibulkou, klobása, chléb, sterilovaný okurek 1

 Zeleninové rizoto s hříbky sypané sýrem, zelný salát 1,7,9

OBĚD IV. Jáhlový pudink s ovocem a strouhanou čokoládou, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Hovězí s kapáním a pórkem 1,3,7,9

18.09. OBĚD I. 1,3,7,12

OBĚD II. Vepřová pečeně v přírodní šťávě s dušenou zeleninovou rýží, kompot 1,9

Těstoviny Farfale se sýrovou omáčkou s pažitkou 1,3,7

OBĚD IV. Vajíčkový salát, zelí, okurek, rajče, pečivo 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Krkonošská cibulačka 1,3,9

19.09. OBĚD I. Smažený vepřový řízek s bramborovou kaší, pražský zelný salát 1,3,7,10

OBĚD II. Těstoviny zapečené s kapustou, uzeným masem a sýrem, sterilovaný okurek 1,3,7

Kynuté knedlíky polévané povidly s cukrem a máslem 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Koprová s bramborem 1,7,9

20.09. OBĚD I. Kuřecí nudličky na celeru s dušenou rýží, okurkový salát 1,9

OBĚD II. Sekaná pečeně, šťouchaný brambor s cibulkou, tatarská omáčka 1,3,7,10

Palačinky s marmeládou, kakao 1,3,7

OBĚD IV. Tvarůžkový salát s cibulí, čínské zelí s mrkví, paprika, sojový rohlík 1,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hrachová 1,7,9

21.09. OBĚD I. Vepřová pečeně špikovaná klobásou s dušenou rýží 1

OBĚD II. Ledvinky a játra na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7

Květákový mozeček s vejci, vařený brambor s máslem, míchaný salát 1,3,7

OBĚD IV. Rybí pomazánka, zelný salát s křenem, rajče, chléb 1,4,7,1

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Bavorská vepřová kýta ( slanina, kořenová zelenina, smetana, sladká paprika, 
citron ) s těstovinami

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Kuře à la ( kysané zelí, černé pivo ) s bramborovým knedlíkem

OBĚD III. 
bezmasý oběd

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Těstovinový salát se sýrem, kukuřicí, brokolicí a červenou kapií s jogurtovo 
česnekovým dresingem, pečivo

OBĚD III. 
bezmasý oběd

OBĚD III. 
bezmasý oběd
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NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj
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