
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 25.5. do 29.5. 2020
Váha syrového masa s.k. 150 gramů

                                                   Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Krémová s pórkem 1,3,7,9

25.05. OBĚD I. 1,7

OBĚD II. 1,3,6,7

 OBĚD III. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Česneková s krutonky 1,3,9

26.05. OBĚD I. 1

OBĚD II. Jablečná žemlovka s tvarohem a rozinkami 1,3,7

OBĚD III. Vajíčkový salát,salát z čínského zelí a mrkve, paprika, chléb 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Gulášová 1,7,9

27.05. OBĚD I. Hovězí maso s koprovou omáčkou a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Smažené rybí filé s bramborovou kaší, zelný salát s okurky 1,3,4,7,9

OBĚD III. Jáhlový pudink s ovocem a čokoládou Margot, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

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

28.05. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,3,6,7,9

OBĚD III. 1,6,7,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hovězí s hráškem a krupicovými noky 1,3,9

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

 OBĚD II. Pirohy plněné brynzou s dušeným špenátem 1,3,7

OBĚD III. 1,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK        

Provozovna 05 
Moravská 412 
Prostějov

Vepřová kotleta v přírodní šťávě s brokolicovo bramborovým pyré, 
kompot
Špagety s kuřecím masem na rajčatech a oreganu sypané sýrem
Salát s červenou řepou, jablky, ledovým salátem, Nivou a mandlemi, rajče, 
okurek, grahamový rohlík

Pečené vepřové maso na kmínu s kedlubnovým zelím a vařeným 
bramborem

Pečené kuře ¼ s bylinkovou nádivkou, dušená rýže
Masový perkelt se zeleninou ( mleté vepřové+kuřecí maso, zelenina ), slané 
palačinky
Pizza vepřový plátek, kadeřavý salát se sezamovými semínky, ředkvičky, 
rajče, okurek, vícezrnný trojhránek

Pivovarský vepřový plátek s cibulkou, čočkový salát s pórkem a kapií, 
sterilovaný okurek, hořčice, chléb
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