
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 26.10. do 30.10.2020       
Váha syrového masa s.k. 150 gramů
Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Zeleninová 1,3,7,9

26.10. OBĚD I. Vepřová pečeně s koprovou omáčkou a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Pečená klobása s dušenou kapustou a vařeným bramborem 1

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Hermelínová pomazánka, míchaný salát, chléb 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Indická drůbeží s těstovinou 1,3,7,9

27.10. OBĚD I. Smažené kuřecí stehno, šťouchaný brambor s cibulkou, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD II. Špagety s vepřovým masem na rajčatech a oreganu sypané sýrem 1,3,6,7

OBĚD III. Vepřová játra na cibulce s dušenou rýží, kompot 1

OBĚD IV. Těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninou, koprový dip, pečivo 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST S T Á T N Í   S V Á T E K
28.10.

ČT POLÉVKA Mrkvová s vločkami 1,7,9

29.10. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,6

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

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

30.10. OBĚD I. Smažený vepřový řízek s bramborovou kaší, zelný salát s mrkví a křenem 1,3,7

OBĚD II. Kuřecí nudličky na kořenové zelenině se smetanou, kari těstoviny 1,3,7,9

OBĚD III. Čočka na kyselo s cibulkou, vařená vejce, chléb, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK            

Provozovna 05 
Moravská 412 
Prostějov

Těstovinový nákyp s tvarohem, ovocem a rozinkami

Vepřová kýta pečená na česneku s dušeným špenátem a bramborovým 
knedlíkem
Vepřová pečeně po srbsku ( cibule, kapie, sladká paprika, drcená rajčata ) s 
dušenou rýží, kompot
Bramborák “PRADĚD“ ( směs kysaného zelí a uzeného masa )
Rýžová kaše s ovocem, rozinkami a kousky čokolády, loupáčky

Fitness salát ( okurek, pórek, jablka, sýr Eidam, bílý jogurt ), grahamové rohlíky
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