
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 20.5. do 24.5. 2019

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

Alergeny

PO POLÉVKA Mrkvovo dýňová 1,7,9

20.05. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Losos zapečený s cibulkovou krustou, šťouchaný brambor 1,3,4

 Halušky se zeleninou a vejci, sterilovaný okurek 1,3,7,9

OBĚD IV. 1,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Květáková jemná 1,7,9

21.05. OBĚD I. 1

OBĚD II. 1,3,7

Bramborové šišky s mákem, cukrem a máslem 1,3,7

OBĚD IV. Kadeřavý salát s hrozny, jablky a kari majolkou, pečivo 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Špenátová se slaninou a vejcem 1,3,9

22.05. OBĚD I. 1,3,6,7

OBĚD II. Smažené kuřecí stehno s bramborovou kaší, mrkvový salát s ananasem 1,3,7

Jablečná žemlovka s tvarohem a rozinkami 1,3,7

OBĚD IV. Šunková pěna, míchaný salát s kukuřicí, rajče, chléb 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

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

23.05. OBĚD I. Hovězí maso s koprovou omáčkou a houskovým knedlíkem 1,3,7,9

OBĚD II. 1,6

Čočka na kyselo s cibulkou, vařená vejce, chléb, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD IV. 1,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hrachová 1,7,9

24.05. OBĚD I. 1,9

OBĚD II. 1,3,7

Těstoviny zapečené se zeleninou a žampiony, sterilovaný okurek 1,3,7,9

OBĚD IV. Sýrový salát se šunkou a kečupem, okurek, ředkvičky, mrkev, pečivo 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřová kotleta dle pražského uzenáře ( šunka, smetana. křen ) s houskovým 
knedlíkem

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Brokolicový salát s tuňákem, pórkem a červenou kapií, ledový salát, rajče, 
pečivo

Azu z kuřecího masa ( sterilovaný okurek, cibule, paprika tří barev ) s dušenou 
rýží
Sekaná pečeně s vařeným bramborem a kedlubnovým zelím

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Frankfurtská hovězí kýta ( párek, smetana, paprika mletá ) s těstovinami

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Vepřové nudličky po sečuánsku ( sojová omáčka. česnek, kapie, zelí ) s dušenou 
rýží

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Carpaccio z červené řepy na ledovém salátu s medovou zálivkou, paprika, 
rajče, sojový rohlík

Vepřový steak na tandori se zeleninovou rýží, kompot
Hodolanská omáčka ( uzenina, brambory, vejce, smetana ) s chlebem

OBĚD III. 
bezmasý oběd
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