
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 11.11. do 15.11. 2019

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

Alergeny

PO POLÉVKA Květáková s pažitkou 1,7,9

11.11. OBĚD I. Vepřové maso s žampionovou omáčkou a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Smažené rybí prsty se šťouchaným bramborem, tatarská omáčka 1,3,4,7,10

 OBĚD III. 1,6,9

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Z fazolových lusků na kyselo 1,7,9

12.11. OBĚD I. Vepřová pečeně na česneku s majoránkou a hořčicí, dušená rýže 1,10

OBĚD II. Zvěřinový guláš sypaný cibulkou, chléb 1

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hovězí s kapáním 1a,3,7,9

13.11. OBĚD I. Smažené kuřecí stehno s bramborovou kaší, zelný salát s mrkví 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7,9

OBĚD III. Pirohy plněné brynzou, dušený špenát 1,3,7

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Dýňovo mrkvový krém s krutony 1,3,7,9

14.11. OBĚD I. 1,5,6,9

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 1a,3,7

OBĚD IV. 1,3,6,7,9,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

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

15.11. OBĚD I. 1,3,7,9,10

OBĚD II. 1,3,7,10

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Rýžový pilaf s jablky, mrkví a rozinkami, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vegetariánské chilli con-carne ( fazole, kukuřice, rajčata, cibule ) s dušenou rýží
Těstovinový salát se šunkou, Mozzarellou, mrkví a olivami, pečivo

Kynuté knedlíky polévané povidly, sypané cukrem a mákem
Pomazánka z červené řepy s Lučinou , Eidamem a česnekem, ledový salát, 
okurek, paprika, chléb

Těstoviny zapečené s vepřovým masem, zeleninou a kečupem, sypané sýrem, 
sterilovaný okurek

Celozrnné topinky zapečené s bazalkovým pestem, brokolicí, rajčetem a 
sýrem Goudou

Kuřecí Kung - Pao ( arašídy, sojová omáčka, kapie, pórek ) s dušenou rýží
Vepřové maso po domažlicku ( smetana, hrášek, vejce, sladká paprika ) s 
těstovinami

Salát coleslaw ( zelí, celer, mrkev, majolka, smetana ), kuřecí nugetky, 
grahamové rohlíky

Hovězí maso jako svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem
Přírodní myslivecký karbanátek s houbami, šťouchaný brambor s cibulkou, 
tatarská omáčka
Smažený bramborák Praděd ( směs kysaného zelí s uzeným masem )
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