
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 6.5. do 10.5.2018       

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

Alergeny

PO POLÉVKA Hovězí s kapáním 1,3,7,9

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

OBĚD II. Uzené maso, hrachová kaše s cibulkou, chléb, sterilovaný okurek 1,7

 Alpský kynutý knedlík s vanilkovým krémem 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Dršťková 1,9

07.05. OBĚD I. 1,5,6,9

OBĚD II. Zapečené francouzské brambory se šunkou, čalamáda 1,3,7

Pirohy plněné brynzou, dušený špenát 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ

ST S T Á T N Í    S V Á T E K     

08.05.

ČT POLÉVKA Krupicová maďarská 1,9

09.05. OBĚD I. Vepřová pečeně na majoránce s bramborovou kaší, rourenský salát 1,3,7,10

OBĚD II. 1,6,9

Zeleninová tarhoňa sypaná Balkánským sýrem 1,3,7,9

OBĚD IV. Kus kus na sladko s rozinkami, ovocem a jogurtem, loupáčky 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA 1,3,9

10.05. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Kuřecí stehno na smetaně s těstovinami 1,3,7,10

Kynutý meruňkový táč s tvarohem, černá káva 1,3,7

OBĚD IV. 1,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Hermelínová pomazánka, ledový salát s mrkví, rajče, okurek, ředkvičky, 
chléb

Kuřecí kung - pao ( ořechy, sojová omáčka, kapie ) s dušenou rýží

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Těstovinový salát s brokolicí, pórkem, kapií a vejci, česnekový dip. pečivo

Chilli con carne ( směs mletého vepřového a hovězího masa, s česnekem, rajčaty, 
fazolemi a oreganem ) s dušenou rýží

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Jáhlová česnekačka se slaninou

Moravský vrabec s dušeným zelím a houskovým knedlíkem

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Ananasovo sýrový salát ( ananas, sýr uzený + Niva, kapie, ledový salát ), sojový 
rohlík
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