
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 14.9. do 18.9. 2020
Váha syrového masa s.k. 150 gramů

                                                   Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Brokolicový krém s krutony 1,3,7,9

14.09. OBĚD I. 1,3,6,7

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

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

OBĚD IV. 1,3,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Pórková s krupicí 1,9

15.09. OBĚD I. Vepřová pečeně s šípkovou omáčkou a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,3,6,7

OBĚD III. Kynutý jablečný závin, kakao 1,3,7

OBĚD IV. Celerový salát se strouhaným jablkem a zakysanou smetanou s kousky tortily 1,6,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Gulášová ze sojového masa 1,6,9

16.09. OBĚD I. Smažené kuřecí stehno s bramborovou kaší, zelný salát s koprem a majolkou 1,3,7,10

OBĚD II. Hrachová kaše s cibulkou, klobása, sterilovaný okurek, chléb 1,7

OBĚD III. Houbová směs s brokolicí a vejci, vařený brambor s máslem, okurek 1,3,7

OBĚD IV. Tuňák s těstovinou v jogurtové omáčce, mrkev, rajče, okurek, pečivo 1,3,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Italská s rýží 1,9

17.09. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Hovězí maso na kořenové zelenině s chilli papričkami, dušená rýže 1,9

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Jemný surimi salát s jablky a kysanou smetanou, grahamové rohlíky 1,2,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hovězí s játrovými noky a těstovinou 1,3,7,9

18.09. OBĚD I. Smažený kuřecí karbanátek s bramborovým salátem 1,3,7,10

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

OBĚD III. Krůtí maso s dýňovým rizotem s pažitkou 1

OBĚD IV. Celozrnná palačinka s povidly a makovým jogurtem 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK        

Provozovna 05 
Moravská 412 
Prostějov

Debrecínská vepřová kýta ( rajčatový protlak, slanina, párek, smetana ) s 
těstovinami

Barevný salát ( rajče, šunka Mozzarella, olivy, ledový salát ), vicezrnný 
trojhránek

Špagety s kuřecím masem na rajčatech a oreganu sypané Parmezánem

Pštrosí vejce ( vařené vejce obalené v sekané ) s dušeným špenátem a kynutým 
bramborovým knedlíkem

Torteliny se sýrovou omáčkou a modrým sýrem
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