
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 15.6. do 19.6. 2020
Váha syrového masa s.k. 150 gramů

                                                   Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Květáková s pažitkou 1,7,9

15.06. OBĚD I. 1,6,12

OBĚD II. Uzené maso, hrachová kaše s cibulkou, chléb, sterilovaný okurek 1,7

 OBĚD III. Rýžový nákyp s ovocem a rozinkami 3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Valašská kyselica 1,7,9

16.06. OBĚD I. Smažené kuřecí stehno s bramborovou kaší, zelný salát s mrkví 1,3,7

OBĚD II. Hovězí na paprice s těstovinami 1,3,7

OBĚD III. Tarhoňa s jarní cibulkou a sušenými rajčaty 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7,8

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hovězí s kapustou a rýží 9

17.06. OBĚD I. 1,7

OBĚD II. Ledvinky a játra na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7,9,10

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,6,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Čočková 1,7,9

18.06. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7,9,10

OBĚD III. 1,7,9,10

OBĚD IV. Těstovinový salát s čerstvou zeleninou, vajíčkem a sýrem 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Kmínová s vejcem 1,3,9

19.06. OBĚD I. 1,6,7

OBĚD II. Vepřové maso s dušenou kapustou a vařeným bramborem 1

OBĚD III. Kynuté knedlíky polévané povidly s cukrem a máslem 1,3,7

OBĚD IV. Cizrnové placky s mořskou řasou a chia semínky 3,6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK        

Provozovna 05 
Moravská 412 
Prostějov

Vepřová pečeně po italsku ( rajčata, česnek, olivy, víno ) s dušenou 
rýží

Těstovinový salát s čerstvou zeleninou, vajíčkem a sýrem, 
jogurtovo rajčatový dip

Ovesné lívance s karamelizovaným jablkem, kysanou smetanou a 
oříškovou směsí

Vepřový steak zapečený se sýrem a Vysočinou, dušená rýže, 
kompot

Bratislavské rizoto ( těstovinová rýže ) s vepřovým masem a 
hráškem, sterilovaný okurek
Bulgurový salát s pečenou zeleninou, uzeným tofu a sušenými 
rajčaty 

Vepřové maso pečené na česneku s maďarským kysaným zelím a 
houskovým knedlíkem
Smažený zahradnický karbanátek se sýrem ( mleté vepřové maso, 
zelenina ), šťouchaný brambor, tatarská omáčka
Vepřové medailonky na hrubozrnné hořčici, celerový salát s 
kukuřicí a kapií, okurek, chléb

Kuřecí nudličky à la čína ( kapie, zelí, pórek, sojová omáčka ) s 
dušenou rýží
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