
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 30.11. do 4.12. 2020
Váha syrového masa s.k. 150 gramů

                                                   Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

30.11. POLÉVKA Kmínová s vejcem 1,3,9

OBĚD I. 1,3,7
OBĚD II. 1,7

 OBĚD III. Zeleninové rizoto s krabím masem, sterilovaný okurek 1,4,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Česneková s krutonky 1,3,9

01.12. OBĚD I. Hovězí svíčková na smetaně a houskovým knedlíkem 1,3,7,9,10

OBĚD II. 1a,5,6,12

OBĚD III. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Farmářská zelňačka 1,9

02.12. OBĚD I. Smažené kuřecí stehno s bramborovou kaší, zelný salát s ananasem 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. Jablečná žemlovka s tvarohem a rozinkami 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Kapustová s uzeným masem 1

03.12. OBĚD I. 1,3,7,9

OBĚD II. Rybí filé s pažitkovou omáčkou a vařeným bramborem 1,4,7

OBĚD III. 1,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Gulášová 1,7,9

04.12. OBĚD I. 1

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK        

Provozovna 05 
Moravská 412 
Prostějov

Moravský vrabec s dušeným špenátem a bramborovým knedlíkem
Vepřová kýta s vařeným bramborem a dušenými fazolkami s baby karotkou 
na másle

Kuřecí kung - pao ( arašídy, sojová omáčka, kapie, pórek ) s dušenou rýží
Pizza vepřový plátek ( rajče, šunka, sýr, kečup ), salát z čínského zelí a červené 
cibulky, okurek, chléb

Hodolanská omáčka ( smetana, sterilovaný okurek, vejce, uzenina ) s chlebem

Dřevorubecký guláš ( cibule, lečo, houby, pórek ) s houskovým knedlíkem

Kuřecí salát se zakysanou smetanou a dijonskou hořčicí ( sterilovaný okurek, 
fazole, kukuřice, sýr ), grahamové rohlíky

Kuřecí ražniči ( kuřecí prsa, paprika, klobása, cibule ) s pažitkovou rýží, kompot
Těstoviny zapečené s vepřovým masem, zeleninou a sýrem, sterilovaný 
okurek
Květákovo brokolicové karbanátky, zeleninový salát ( zelí, mrkev, kukuřice, 
kapie ), tatarská omáčka, chléb
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