
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 24.8. do 28.8. 2020
Váha syrového masa s.k. 150 gramů

                                                   Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Čočková 1,7,9

24.08. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7,9

 OBĚD III. Smažené žampiony s vařeným bramborem s máslem, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD IV. Rýžový salát s medem, ovocem, skořicí a rozinkami, loupáčky 1

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Zeleninový boršč 1,9

25.08. OBĚD I. 1,3,7,12

OBĚD II. 1,4,9

OBĚD III. Zeleninové rizoto s houbami sypané sýrem, míchaný salát 1,7,9

OBĚD IV. 1,3,6,,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Kedlubnová 1,7,9

26.08. OBĚD I. Smažený vepřový řízek se šťouchaným bramborem, pařížský salát 1,3,7,10

OBĚD II. Hovězí maso na celeru s pažitkovou rýží 1,9

OBĚD III. Lasagne s kuřecím masem a sýrovým bešamelem 1,3,7

OBĚD IV. 1,4

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Uzená s kroupami 9

27.08. OBĚD I. 1

OBĚD II. Párkový perkelt s vepřovým masem, halušky 1,3,7

OBĚD III. Květákový mozeček s vejci, vařený brambor s máslem, okurkový salát 1,3,7

OBĚD IV. Rybí pomazánka zdobená cibulí, zelný salát s kukuřicí, rajče, paprika, chléb 1,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

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

28.08. OBĚD I. Moravský vrabec s dušeným zelím a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Krůtí prsa s vařeným bramborem a mrkvičkou s hráškem dušenou na másle 1,7

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

OBĚD IV. Salát coleslaw, kuřecí nugetky, sojový rohlík 1,3,6,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK        

Provozovna 05 
Moravská 412 
Prostějov

Vepřová kýta dle pražského uzenáře ( uzenina, smetana, křen ) s houskovým 
knedlíkem
Těstoviny zapečené s kuřecím masem, zeleninou, kečupem a sýrem, 
sterilovaný okurek

Kuřecí stehno à la kachna ( kuřecí stehno pečené na kysaném zelí a černém pivu ) 
s kynutým bramborovým knedlíkem
Rybí filé s italskou čočkou ( čočka, mrkev, celer, pórek, brambory, paprika, 
balsamico )

Vídeňský těstovinový salát ( sýr, hrášek, šunka, ananas, majolka ), sojový rohlík

Cizrnový salát s tuňákem, pórkem a červenou kapií, ledový salát, rajče, 
grahamové rohlíky

Vepřový steak na oreganu s česnekem a drcenými rajčaty, dušená rýže
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