
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 11.5. do 15.5. 2020
Váha syrového masa s.k. 150 gramů

                                                   Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Uzený vývar s kroupami a zeleninou 1,9

11.05. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,7,9

 OBĚD III. Sýrový salát se šunkou a kečupem, pečivo 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Valašská bramboračka s klobásou 1,7,9

12.05. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Ovocné knedlíky s tvarohem, skořicovým cukrem a máslem 1a,3,7,10

OBĚD III. Salát Coleslaw, kuřecí nugetky, pečivo 1,3,7,9,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hovězí s kapáním 1,3,7,9

13.05. OBĚD I. Hovězí svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem 1a,3,7,9,10

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. 1a,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Hráškový krém s krutony 1,7,9

14.05. OBĚD I. 1,3,7,10

OBĚD II. Vepřová pečeně na víně s těstovinami 1,3,9,12

OBĚD III. Salát z červené čočky a kapie, vařené vejce, čínské zelí, rajče, pečivo 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Koprová s vejcem 1,3,7,9

15.05. OBĚD I. 1a,3,7

 OBĚD II. Vepřová kotleta zapečená se sýrem a Vysočinou, dušená rýže, čalamáda 1,7

OBĚD III. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK        

Provozovna 05 
Moravská 412 
Prostějov

Moravské uzené s červeným zelím s jablky a kynutým bramborovým 
knedlíkem
Rizoto s kuřecím masem, zeleninou a žampiony sypané sýrem, sterilovaný 
okurek

Pštrosí vejce ( vařené vejce obalené v sekané ) s bramborovou kaší, mrkvový 
salát

Bramborák "PRADĚD" ( směs kysaného zelí a uzeného masa )
Vepřový plátek s brokolicovou krustou, mexický salát ( fazole, pórek, 
kukuřice, kapie ), pečivo

Smažený sekaný řízek se sýrem, šťouchaný brambor s cibulkou, tatarská 
omáčka

Maminčino kuřecí stehno ( těstoviny, játra, žampiony, slanina )

Vaječná omeleta plněná zeleninovou směsí ( cherry rajčata, paprika, ledový 
salát, čerstvý špenát, pórek )
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