
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 9.12. do 13.12. 2019

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

Alergeny

PO POLÉVKA Hovězí s krupicovými noky 1,3,7,9

09.12. OBĚD I. Sekaná pečeně jako svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7,9,10

OBĚD II. 1,6

 OBĚD III. Vařená vejce s mrkví dušenou na smetaně a vařeným bramborem 1,3,7

OBĚD IV. Špenátová pizza se sýrem 1,3,6,7,8

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Frankfurtská 1a,6,7,9

10.12. OBĚD I. Moravský vrabec s hlávkovým zelím a kynutým bramborovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Vepřové rizoto po italsku sypané sýrem, sterilovaný okurek 1,7

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Horácká 1,7,9

11.12. OBĚD I. 1,6

OBĚD II. Čevabčiči s hořčicí a cibulí, šťouchaný brambor 1,3,7,10

OBĚD III. Vařená brokolice přelitá sýrovou omáčkou se širokými nudlemi na kari 1,3,7

OBĚD IV. Ovesné lívance s jablky, kysanou smetanou a směsí oříšků 1,3,7,8

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Květáková krémová 1,7,9

12.12. OBĚD I. Hovězí guláš s houskovým knedlíkem 1a,3,7

OBĚD II. Rybí filé zapečené s kořenovou zeleninou a sýrem, vařený brambor s máslem 1,3,4,7,9

OBĚD III. Těstovinový nákyp s tvarohem, ovocem a rozinkami 1,3,7

OBĚD IV. Míchaný zeleninový salát s baby karotkou a masovými kuličkami, pečivo 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Krkonošská cibulačka 1a,3,9

13.12. OBĚD I. Pečené kuřecí stehno s bramborovou kaší, pražský salát 1,3,7,10

OBĚD II. Bretaňské fazole s klobásou a chlebem 1a,6,7,9

OBĚD III. Kynuté buchty ‟HONZOVKY‟, černá káva 1,3,7

OBĚD IV. Vaječná pomazánka, zelný salát s mrkví, okurek, rajče, pečivo 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřová kýta ‟FLAMENDR‟ ( cibule, kapie, klobása, kečup, česnek, sojová 
omáčka ) s dušenou rýží

Hodolanská omáčka ( uzenina, brambory, vejcem, smetana ) s chlebem
Těstovinový salát se šunkou, Mozzarellou a cherry rajčátky, černé olivy, 
koprový dip, pečivo

Kuřecí nudličky po sečuánsku ( pórek, kapie, cibule, zelí, sojová omáčka ) s 
dušenou rýží
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