
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 3.8. do 7.8. 2020
Váha syrového masa s.k. 150 gramů

                                                   Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Hovězí s kapáním 1,3,7,9

10.08. OBĚD I. Vepřové maso na paprice s těstovinami 1,3,7

OBĚD II. Čevabčiči s cibulí a hořčicí, vařený brambor 1,7,10

 OBĚD III. Krůtí prsa v přírodní šťávě se zeleninovým kus kusem 1,9

OBĚD IV. 3 druhy salátů, kuřecí nugetky, pikantní dip, grahamový rohlík 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Hrachová 1,7,9

11.08. OBĚD I. Vepřový steak zapečený s cibulí a sýrem, dušená rýže 1,7

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. Lívanečky s povidly, černá káva 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

R Y B Í     M E N U

ST POLÉVKA Rybí Halászlé 1,4,7,9

12.08. OBĚD I. 1,3,4,7

OBĚD II. 1,3,4,7

OBĚD III. Přírodní vepřový plátek se žampionovou rýží, kompot 1

OBĚD IV. 1,3,4,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Dýňovo mrkvový krém s krutony 1,3,7,9

13.08. OBĚD I. Sekaná pečeně s dušeným zelím a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,7

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Indická s těstovinou 1,3,7,9

14.08. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Tvarůžkový salát s cibulí a česnekem, okurek, rajče, chléb 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK        

Provozovna 05 
Moravská 412 
Prostějov

Maminčino kuřecí stehno ( vepřová játra, slanina, žampiony, vejce ) s 
těstovinami

Krůtí plátek na brusinkách zapečený s Hermelínem, zeleninový 
salát s tarhoňou a kečupem, pečivo

Smažené makrelové karbanátky, šťouchaný brambor se slaninou 
a smetanou
Treska zapečená s pórkem, rajčaty, bramborem a Balkánským 
sýrem, sterilovaný okurek

Rybí skandinávský salát s koprem ( brambory, sterilovaný okurek, 
červená cibule, kopr ), pečivo

Kuřecí nudličky na medovém pórku ( máslo, med, citronová šťáva ) 
s dušenou rýží
Bramborák “PRADĚD“ ( směs kysaného zelí a uzeného masa )
Celozrnný jablečný štrůdl s rozinkami, skořicí a vanilkovým 
krémem

Smažený vepřový řízek, vařený brambor s máslem, okurkový 
salát s rajčaty
Hodolanská omáčka ( uzenina, brambor, vejce, smetana ) s chlebem
Brokolice zapečená s bramborem a sýrovým bešamelem, 
sterilovaný okurek
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