
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 7.1. do 11.1. 2019

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

Alergeny

PO POLÉVKA Gulášová ze sojového masa 1,6,9

07.01. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Kuřecí nudličky na houbách s dušenou rýží 1,3,7

 1,3,7,10

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA 1,7,9

08.01. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,3,6,7

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 1,3,7

OBĚD IV. 1,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hovězí s játrovými knedlíčky a těstovinou 1,3,7,9

09.01. OBĚD I. Sekaná pečeně s houskovým knedlíkem, svíčková na smetaně 1,3,7,9,10

OBĚD II. Masová směs s barevnou kapií, halušky se slaninou 1,3,6,7

1,3,7

OBĚD IV. 1,3,6,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Italská s rýží 1,9

10.01. OBĚD I. Moravský vrabec s dušeným zelím a kynutým bramborovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Andaluská paella na kari s kuřecím masem sypaná sýrem, sterilovaný okurek 1,7

Vařená vejce s dušenou zeleninou na másle a vařeným bramborem 1,3,7,9

OBĚD IV. Šopský salát s Balkánský sýrem, pečivo 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Kedlubnová 1,7

11.01. OBĚD I. Smažený vepřový řízek s bramborovou kaší, zelný salát s mrkví a křenem 1,3,7

OBĚD II. Lasagne s vepřovým masem a sýrovým bešamelem 1,3,7

1,3,7

OBĚD IV. Pomazánka z Nivy, fazolové lusky s rajčaty a koprem. okurek, chléb 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřová pečeně s křenovou smetanovou omáčkou s  houskovým knedlíkem

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Květákové karbanátky se sýrem, šťouchaný vařený brambor, tatarská 
omáčka
Těstovinový salát s tvarohem, ovocem a zakysanou smetanou ochucený 
skořicovým cukrem, loupáčky

Valašský kysalica

Maminčino kuřecí stehno ( vepřová játra, slanina, žampiony ) s těstovinami
Horňácký fazolový guláš s česnekovou chlebovou plackou

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Míchaný zelný salát s kukuřicí a kuřecími nudličkami na kari, brusinkový 
dip, sojový rohlík

OBĚD III. 
bezmasý oběd Pochoutkové těstoviny ( mrkev, brokolice, sýr, smetana )

Salát z červené čočky s kapií, sterilovaným okurkem a vejci, ledový salát, 
rajče, vícezrnný trojhránek

OBĚD III. 
bezmasý oběd

OBĚD III. 
bezmasý oběd Jablečný štrúdl s rozinkami, černá káva
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