
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 29.10. do 2.11. 2018

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

Alergeny

PO POLÉVKA Gulášová ze sojového masa 1,6,9

29.10. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1

 Houbové rizoto se zeleninou sypané sýrem, mrkvový salát 7,9

OBĚD IV. Jemný surimi salát s jablky v jogurtové zálivce, vícezrnný trojhránek 1,4,7,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Havířská fazolačka 1,7,9

30.10. OBĚD I. Kuřecí stehno na chilli a medu s ananasovou rýží, kompot 1

OBĚD II. Rybí filé s pažitkovou omáčkou a vařeným bramborem 1,4,7

Vaječná omeleta se sýrem, vařený brambor s máslem, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD IV. 1,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Pórková s vejcem 1,3,7

31.10. OBĚD I. Vepřový vrabec na kmínu s kedlubnovým zelím a vařeným bramborem 1

OBĚD II. 1,3,6,7

Krupicové noky přelité jablečným pyré 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Uzený vývar s kroupami a zeleninou 1,9

01.11. OBĚD I. Vepřová kotleta se šípkovou omáčkou a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,5,6,8,9

Zapečená kapusta s bramborem a sýrem, čalamáda 1,3,7

OBĚD IV. Ruské vejce s majolkou, šunkou a hráškem, ledový salát, pečivo 1,3,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Mrkvovo dýňová 1,7,9

02.11. OBĚD I. Smažený vepřový řízek s bramborovou kaší, zelný salát s rajčaty 1,3,7

OBĚD II. 1

Lasagne se špenátem a sýrovým bešamelem 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Krůtí prsa na smetaně ( smetanová omáčka s divokým kořením a brusinkami ) s 
houskovým knedlíkem
Hajducké kysané zelí s vepřovým masem ( kysané zelí, mleté maso, cibule, 
slanina ), chléb

OBĚD III. 
bezmasý oběd

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Cizrna na kari s listovým špenátem, brokolicí a zakysanou smetanou, sojový 
rohlík

Špagety s vepřovým masem na rajčatech a paprikách sypané sýrem
OBĚD III. 
bezmasý oběd

Směs listových salátů, smažený květák, rajče, okurek, tatarská omáčka, 
pečivo

Kuřecí kung-pao ( ořechy, sojová omáčka, kapie, pórek ) s dušenou rýží
OBĚD III. 
bezmasý oběd

Vepřová kýta po srbsku ( šunka, kapie, rajčata ) se staročeskou rýží;

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Těstovinový salát se zeleninou, Mozzarellou a olivami, čínské zelí, vícezrnný 
trojhránek
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