
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 18.5. do 22.5. 2020
Váha syrového masa s.k. 150 gramů

                                                   Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Zeleninová 1a,3,7,9,10

18.05. OBĚD I. 1,3,7,9

OBĚD II. Čevabčiči se šťouchaným bramborem, hořčice, cibule 1,3,7,10

 OBĚD III. 1,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Krkonošská cibulačka 1a,3,9

19.05. OBĚD I. Citronovo zázvorové kuřecí stehno s dušenou rýží, kompot 1,7

OBĚD II. Těstoviny Farfalle se špenátovo brokolicovou omáčkou a hovězím masem 1,3,7

OBĚD III. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

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

20.05. OBĚD I. Smažený vepřový řízek s bramborovou kaší, pražský salát 1,3,7,10

OBĚD II. Lasagne s kuřecím masem a sýrovým bešamelem 1,3,7

OBĚD III. Čočka na kyselo s cibulkou, vařená vejce, chléb, sterilovaný okurek 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Rybí 1,3,4,7,9

21.05. OBĚD I. 1,3

OBĚD II. Zapečené francouzské brambory, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD III. Zeleninový salát se smaženým květákem, tatarská omáčka, pečivo 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Ostrá mexická 1,9

22.05. OBĚD I. Moravský vrabec s hlávkovým zelím a houskovým knedlíkem 1,3,7

 OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. Kynutý koláč s tvarohem, mákem a drobenkou, černá káva 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK        

Provozovna 05 
Moravská 412 
Prostějov

Vepřová kotleta dle pražského uzenáře ( smetana, uzenina, křen, kořenová 
zelenina ) s houskovým knedlíkem knedlíkem

Čerstvá zelenina s ledovým a kadeřavým salátem, kousky lososa, 
jogurtový dip, pečivo

Salát z červené řepy s jablky a čerstvým špenátem sypané modrým sýrem, 
grahamové rohlíky

Kachní roláda plněná masovou směsí, žampiony a rajčaty, dušená rýže, 
mrkvový salát

Kuřecí prsa s vařeným bramborem a dušenou mrkvičkou s hráškem na 
másle
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