
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 24.9. do 28.9. 2018

Váha syrového masa s.k. 150 gramů

Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Jáhlová česnečka 9

24.09. OBĚD I. 1,3,7,9

OBĚD II. 1,3,7

 1,3,6

OBĚD IV. Salát z červené řepy s tuňákem, paprika, okurek, vícezrnný trojhránek 1,4,6,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Zeleninová 1,9

25.09. OBĚD I. Smažený sýrový špíz s uzeninou, bramborová kaše, míchaný salát 1,3,6,7

OBĚD II. Hovězí maso na paprice s těstovinami 1,3,7

Rýžová kaše s cukrem a máslem, kompot, ovoce 7

OBĚD IV. Tvarohová pěna extra se šunkou, cibulí a ledovým salátem, okurek, chléb 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Kmínová s kapáním 1,3,9

26.09. OBĚD I. Vídeňský vepřový guláš s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Krůtí prsa na tandori s hráškovou rýží 1

1,3,7

OBĚD IV. Míchaný salát na čínském zelí, rybí prsty, brusinkový dip, pečivo 1,3,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Květákovo mrkvový krém s krutony 1,7,9

27.09. OBĚD I. 1,7

OBĚD II. 1,7,9

1,3,7

OBĚD IV. Salát z červené čočky s kapií, sterilovaným okurkem a vejci, rajče, pečivo 1,3

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ S T Á T N Í     S V Á T E K

28.09.

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřová pečeně po rychtářsku ( lečo, žampiony, kapie, vejce, játra ) s 
těstovinami

Těstoviny zapečené s kuřecím masem, brokolicí, smetanou a sýrem, 
sterilovaný okurek

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Sojové maso po čínsku ( cibule, kapie, mrkev, pórek, sojová omáčka ) s ghnocchi

OBĚD III. 
bezmasý oběd

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Špagety po uhlířsku ( vejce, slanina ) sypané sýrem, mrkvový salát

Uzené maso s vařeným bramborem a smetanovou omáčkou s fazolovými 
lusky a koprem

Vepřové rizoto po italsku ( lečo, kečup ) sypané sýrem, sterilovaný okurek

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Zeleninové lasagne ( mrkev, cibule, pórek, hrášek, brokolice, rajčata ) se sýrovým 
bešamelem
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