
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 22.4. do 26.4.2019       

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

Alergeny

PO V E L I K O N O Č N Í     P O N D Ě L Í

22.04.

ÚT POLÉVKA Mrkvová 1,7,9

23.04. OBĚD I. Uzené maso s maďarským kysaným zelím a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1

Bramborové šišky sypané mákem a cukrem, polévané máslem 1,3,7

OBĚD IV. 1,6,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Valašská kyselica 1,7,9

24.04. OBĚD I. 1

OBĚD II. Rybí filé s pažitkovou omáčkou, vařený brambor 1,4,7

Špagety zapečené se zeleninou a sýrem, sterilovaný okurek 1,3,7,9

OBĚD IV. Tvarohová pomazánka s jarní cibulkou, kadeřavý salát s rajčaty a mrkví 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Hovězí s kapáním 1,7,9

25.04. OBĚD I. 1,3,7,12

OBĚD II. Vepřová játra na cibulce s dušenou rýží, kompot 1

Dušená zelenina s rajčatovým pyré, slané palačinky 1,3,7,9

OBĚD IV. Šopský salát s Balkánským sýrem, sojový rohlík 1,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Čočková 1,7,9

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

OBĚD II. 1,7

Halušky s Nivovo houbovou omáčkou 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřová pečeně po srbsku ( cibule, česnek, sterilovaná kapie ) s hráškovou rýží
OBĚD III. 
bezmasý oběd

Salát z čínského zelí s ředkvičkami a vejcem ( čínské zelí, ředkvičky, paprika, 
sýr, kysaná smetana ), pečivo

Uherský vepřový guláš ( rajčata, brambory, kapie, sladká paprika ) s chlebem

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Kuřecí stehno po horácku ( slanina, papriková klobása, rajčata, víno ) s 
těstovinami

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Kuřecí nudličky na medovém pórku ( máslo, med, citronová šťáva ) s dušenou 
rýží

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Vídeňský těstovinový salát ( sýr, hrášek, ananas, majolka ), pečivo
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