
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 13.7. do 17.7. 2020
Váha syrového masa s.k. 150 gramů

                                                   Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Brokolicový krém 1,7,9

13.07. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1a,7

 OBĚD III. Nudlový nákyp s tvarohem, ovocem a rozinkami 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,6,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Pórková s vejcem 1,3,7,9

14.07. OBĚD I. Vepřový steak v přírodní šťávě s křenem, zeleninová rýže 1,9

OBĚD II. Horňácký fazolový guláš s uzeninou, chléb 1,6,7

OBĚD III. 1,3,7,10

OBĚD IV. Jáhlový pudink s ovocem a kokosem, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Čočková 1,7,9

15.07. OBĚD I. 1,7

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

OBĚD III. 1,3,7

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

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Rajská s těstovinou 1,3,7,9

16.07. OBĚD I. Smažený vepřový řízek se šťouchaným bramborem, kompot 1,3,7,9

OBĚD II. Kuřecí nudličky na tymiánu s dušenou rýží 1

OBĚD III. Zeleninový perkelt s haluškami 1,3,6,7,9

OBĚD IV. 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hovězí se špenátovými noky 1,3,7,9

17.07. OBĚD I. 1,3,7

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

OBĚD III. Brambory zapečené s cuketou, rajčaty a sýrem, okurkový salát 3,7

OBĚD IV. Tři druhy salátů, rybí prsty, brusinkový dip, chléb 1,4

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK        

Provozovna 05 
Moravská 412 
Prostějov

Vepřová pečeně na česneku s dušeným zelím a houskovým 
knedlíkem
Srbské rizoto s kuřecím masem ( lečo, slanina, cibule ) sypané 
sýrem, sterilovaný okurek

Salát z červené čočky s hořčicí a kapií, sterilovaný okurek, vejce, 
ledový salát s mrkví, sojový rohlík

Smažený karbanátek s kapustou, šťouchaný brambor, tatarská 
omáčka

Pečené kuřecí stehno s kurkumou, bramborová kaše, míchaný 
salát

Vařená vejce, omáčka z fazolových lusků s koprem, houskový 
knedlík

Vepřová plec pečená na majoránce a sušených rajčatech, zelí s 
mrkví a cibulí, křenová majolka, pečivo

Katův šleh ( lečo, rajčatový protlak, chilli papričky, sojová omáčka, 
hořčice ) s dušenou rýží


	List1

