
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 10.6. do 14.6. 2019

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

Alergeny

PO POLÉVKA Květáková s vločkami 1,7,9

10.06. OBĚD I. Dunajská vepřová pečeně s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Hrachová kaše s cibulkou, klobása, sterilovaný okurek, chléb 1,7

 Vaječná omeleta s hráškem, šťouchaný brambor s cibulkou, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Krkonošská cibulačka 1,3,9

11.06. OBĚD I. Kuřecí nudličky s hořčičnou omáčkou a těstovinami 1,3,7,10

OBĚD II. Jelítkový a jaternicový prejt s dušeným zelím a vařeným bramborem 1

Rýžová kaše se sušenými švestkami, máslem a cukrem, kompot, ovoce 1,7

OBĚD IV. 1

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Pórková s vejcem 1,3,7

12.06. OBĚD I. Pečené kuře ¼ s bylinkovou nádivkou, dušená rýže, mrkvový salát 1,3,7

OBĚD II. Buřt guláš s chlebovou česnekovou plackou 1,3,7

1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Se smetanou a zeleným hráškem 1,7,9

13.06. OBĚD I. Kuřecí roláda plněná špenátem s bramborovou kaší, míchaný salát 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7,9

Nočky z bramborového těsta s pažitkou a mrkvovo smetanovým pyré 1,3,7

OBĚD IV. Tvaroh s brusinkami a jahodami, loupáčky 1,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Šumavská bramboračka 1,9

14.06. OBĚD I. Vepřová kýta s játrovou omáčkou a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Krůtí prsa na majoránce se staročeskou rýží, hlávkový salát 1

Těstoviny zapečené s kapustou, cibulí a sýrem, čalamáda 1,3,7

OBĚD IV. Ruské vejce s majolkou, šunkou a hráškem, čínské zelí, sojový rohlík 1,3,6,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Sváteční salát s ředkvičkami ( vejce, čínské zelí, paprika, sýr, zakysaná smetana ), 
slunečnicová kostka

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Kroupový salát s červenou cibulkou a hříbky zdobený čerstvou bazalkou, 
pečivo

OBĚD III. 
bezmasý oběd Oládě ( palačinkové těsto s jablky ) přelité medovým sirupem

Salát z těstovinové rýže s brokolicí, černými olivami a sýrem, rajče, okurek, 
pečivo

Špagety zapečené se zeleninou a vepřovým masem, sterilovaný okurek
OBĚD III. 
bezmasý oběd

OBĚD III. 
bezmasý oběd
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