
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 17.6. do 21.6. 2019

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

Alergeny

PO POLÉVKA Slepičí s těstovinou 1,3,7,9

17.06. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,6,9

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

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Květáková s brokolicí 1,7,9

18.06. OBĚD I. Smažený sýr, šťouchaný brambor s cibulkou, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD II. Hovězí maso na víně s těstovinami 1,3,7,12

Špenátové lasagne se sýrovým bešamelem 1,3,7

OBĚD IV. Rýžový salát Kabalero s kukuřicí, žampiony a Balkánským sýrem, pečivo 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Bramborovo smetanový krém se slaninou a krutonky 1,3,7

19.06. OBĚD I. Plněný paprikový lusk v rajské omáčce s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Uzené maso, halušky s kysaným zelím a slaninou 1,3,7

1,3,7,9

OBĚD IV. 1,3,7,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Hrachová 1,7,9

20.06. OBĚD I. Vepřový steak zapečený s cibulí a sýrem, dušená rýže, mrkvový salát 1,7

OBĚD II. 1,3,7

1,3,7

OBĚD IV. 1,3,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Česneková polévka s vejcem a krupicí 1,3,9

21.06. OBĚD I. Smažený sekaný řízek s bramborovou kaší, míchaný salát 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7

1,3,7

OBĚD IV. 1,6,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Sekaná pečeně s kynutým bramborovým knedlíkem a červeným zelím
Kuřecí ragú ( mleté maso, mrkev, celer, rajčata, divoké koření, sojová omáčka ) s 
dušenou rýží

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Barevná tvarohová pomazánka ( tvaroh, mrkev, vejce, pažitka, kukuřice ), rajče, 
okurek, chléb

OBĚD III. 
bezmasý oběd

OBĚD III. 
bezmasý oběd

Zeleninová kovbojská pánev ( fazolky, kukuřice, cibule, kořenová zelenina, drcená 
rajčata ) s těstovinami
Letní salát s vejci a kysanou smetanou ( čínské zelí, ředkvičky, paprika, okurek, 
sýr ), vícezrnný trojhránek

Kuřecí nudličky na kari s jablky, těstoviny
OBĚD III. 
bezmasý oběd Houbový kuba ( kroupy, cibule, česnek, žampiony, majoránka ), chléb

Zeleninový talíř s ledovým salátem a rybími prsty, brusinkový dip, pečivo

Pečené kuřecí stehno, těstovinové nudle s restovaným zelím a slaninou
OBĚD III. 
bezmasý oběd Tvarohové taštičky s cukrem, máslem a perníkem

Šunková pěna ‟Banina‟ ( šunka, cibule, hořčice, kečup, sterilovaný okurek ), 
anglický salát, pečivo
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