
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 Vám přeje  kolektiv zaměstnanců  firmy ZELOS

platný od 21.9. do 25.9. 2020
Váha syrového masa s.k. 150 gramů

                                                   Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Milánská 1,9

21.09. OBĚD I. Vepřové maso se žampionové omáčce a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Těstoviny zapečené s uzeným masem a kapustou, sterilovaný okurek 1,3,7

 OBĚD III. Pečené kuřecí paličky s dýňovými jáhlami, kompot 1

OBĚD IV. Vanilkový pudink s piškoty ovocem a strouhanou čokoládou, loupáčky 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Hrachový krém se smetanou 1,7,9

22.09. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Vepřová kýta v rajské omáčce s těstovinami 1,3,7

OBĚD III. Zeleninové rizoto s houbami sypané sýrem, míchaný salát 1,7,9

OBĚD IV. Ďábelská pomazánka s feferonkami, mrkvový salát s celerem, rajče, chléb 1,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Špenátová s vejcem 1,3,7,9

23.09. OBĚD I. 1,3

OBĚD II. Rybí filé se zeleninou dušenou na másle a vařeným bramborem 1,4,7,9

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Havířská fazolačka 1a,7,9

24.09. OBĚD I. 1

OBĚD II. 1,6

OBĚD III. Kynuté knedlíky polévané povidly, sypané cukrem a mákem 1,3,7

OBĚD IV. Sýrový salát se šunkou a kečupem, paprika, okurek, grahamové rohlíky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Brokolicovo mrkvová s nudlemi 1,3,7,9

25.09. OBĚD I. Hovězí maso v křenové omáčce s houskovým knedlíkem 1,3,7

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

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Rybí salát s jablky a sýrem, fazolový salát s koprem, rajče, sojový rohlík 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK        

Provozovna 05 
Moravská 412 
Prostějov

Mleté závitky s kus kusem, bramborová kaše, zelný salát se sterilovanými 
okurky

Vepřový plátek dle rychtáře ( játra, vejce, žampiony, kapie ) s dušenou rýží

Vegetariánské lasagne ( mrkev, rajčata, cuketa ) se sýrovým bešamelem
Tvarůžkový salát s cibulí, ledový salát s mrkví a celerem, rajče, paprika, 
chléb

Jelítkový a jaternicový prejt a kysaném dušeném zelím a vařeným 
bramborem
Vepřový plátek po italsku ( rajčata, česnek, olivy, bylinky ) s dušenou rýží

Kuřecí maso zapečené s bramborem, slaninou a smetanou, sterilovaný 
okurek
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