
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 20.7. do 24.7. 2020
Váha syrového masa s.k. 150 gramů

                                                   Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Krémová celerová 1,7,9

20.07. OBĚD I. 1,3,7,9,12

OBĚD II. Krůtí prsa na hříbkách s dušenou rýží 1

 OBĚD III. Palačinky s marmeládou, černá káva 1,3,7

OBĚD IV. Salát z těstovinové rýže sypaný modrým sýrem, pečivo 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Hrachová 1,9

21.07. OBĚD I. Smažené kuřecí stehno s bramborovou kaší, zelný salát s koprem 1,,3,7

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. Zeleninové rizoto s krabími tyčinkami, sterilovaný okurek 1,2,3,7,9

OBĚD IV. Slaný koláč s rajčatovým pyré, kukuřicí, vejcem a smetanou 3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Květáková s vejcem a kukuřicí 1,7,9

22.07. OBĚD I. Plněný paprikový lusk v rajské omáčce s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Vepřový steak ve smetanové mrkvi s vařeným bramborem 1,7

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,4

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Rybí se zeleninou 1,4,9

23.07. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7,9

OBĚD III. Vepřová játra na pórku s dušenou rýží 1

OBĚD IV. 1,7,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Slovenská bramborová 1,7,9

24.07. OBĚD I. 1,6

OBĚD II. 1,3,7,10

OBĚD III. Kynutý tvarohový koláč s ovocem a posypkou 1,3,7

OBĚD IV. 1,6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK        

Provozovna 05 
Moravská 412 
Prostějov

Burgundská vepřová pečeně ( kořenová zelenina, víno, brusinky ) s 
těstovinami

Těstoviny farfalle s vepřovým masem a brokolicovo sýrovou 
omáčkou

Čočka na kyselo s cibulkou, vařená vejce, chléb, sterilovaný 
okurek
Rybí filé, ledový salát s polníčkem a rajčaty, okurek, citronová 
zálivka s tymiánem, grahamové rohlíky

Moravský vrabec s maďarským kysaným zelím a kynutým 
bramborovým knedlíkem
Zapečené neapolské nudle ( uzené maso, celer, kečup, sýr ), 
okurkový salát s rajčaty

Salát s okurky, rajčaty, paprikou, sýrem Cottage, listy bazalky a 
česnekovou zálivkou, vícezrnný trojhránek

Chilli con-carne ( mleté maso, česnek, rajčata, fazole, kukuřice, cibule, 
sojová omáčka ) s dušenou rýží
Smažené květákovo brokolicové karbanátky s kus kusem, 
šťouchaný brambor, tatarská omáčka

Kuřecí paličky pečené na cibuli s jablky, rýžový salát s mrkví a 
hráškem, kečup, sojový rohlík
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