
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 25.3. do 29.3. 2019

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

Alergeny

PO POLÉVKA Italská s rýží 1,9

25.03. OBĚD I. 1,3,7,9,10

OBĚD II. Krkovička pečená na česneku s dušenou kapustou a chlebem 1,7

 Zeleninová paella na kari sypaná sýrem, sterilovaný okurek 1,7,9

OBĚD IV. Tortelinový salát, kedlubny, pórek, rajče, pečivo 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Krkonošská cibulačka 1,3,9

26.03. OBĚD I. Smažený karbanátek s bramborovým salátem 1,3,7,9,10

OBĚD II. 1,6

Těstovinový nákyp s tvarohem, ovocem a rozinkami 1,3,7

OBĚD IV. 1,6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Zeleninová 1,3,7,9

27.03. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7

Kynutý makový závin, kakao 1,3,7

OBĚD IV. Salát z rybího filé s majolkou, anglický salát, okurek, pečivo 1,3,4,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Kmínová s vejcem 1,3,9

28.03. OBĚD I. 1,10

OBĚD II. 1,3,7

Pečené jáhlovo zeleninové placičky, šťouchaný brambor, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD IV. Ďábelská pomazánka s feferonkami, mrkvový salát s celerem, rajče, chléb 1,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hovězí se zeleninou a těstovinou 1,3,7,9

29.03. OBĚD I. Vepřová pečeně s houbovou omáčkou a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,6,12

Smažený květák s bramborovou kaší, kompot 1,3,7

OBĚD IV. 1,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřová kýta z hájovny ( smetana, slanina, brusinky ) s houskovým knedlíkem

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Kuřecí nudličky ‟Flamendr‟ ( cibule, kapie, klobása, kečup, česnek ) s dušenou 
rýží

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Rančerský fazolový salát ( šunka, sterilované fazole, okurek, cibule ), čínské zelí, 
okurek, rajče, sojový rohlík

Vepřové maso po domažlicku ( smetana, hrášek, vejce, sladká paprika ) s 
těstovinami
Sekaná pečeně s jihočeskou lepenicí ( brambory, kysané zelí, cibule )

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Znojemská vepřová kýta ( sterilovaný okurek, cibule ) s dušenou rýží
Kuřecí stehno à la kachna s kysaným zelím a kynutým bramborovým 
knedlíkem

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Vepřová játra na víně a mandlích ( červené víno, sojová omáčka, sterilovaná 
kapie ) s dušenou rýží

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Řecký salát s dresingem tzatziki ( rajčata, okurek, paprika, cibule, olivy, jogurt, 
česnek ), vícezrnný trojhránek
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