
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 přejí - Helena Průchová, vedoucí provozu s kolektivem

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 3.2. do 7.2. 2020

Váha syrového masa s.k. 150 gramů
Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Hovězí s kapáním 1a,3,7,9

03.02. OBĚD I. Zvěřinový guláš s houskovým knedlíkem 1a,3,7

OBĚD II. 1,3,7

 OBĚD III. Vařená vejce s čočkou na kyselo s cibulkou, chléb, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Špenátová s vejcem 1,3,7,9

04.02. OBĚD I. 1a,3,7,12

OBĚD II. 1,7

OBĚD III. Jáhlová kaše se sušenými švestkami, skořicovým cukrem a máslem, banán 1,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Fazolová 1a,9

05.02. OBĚD I. 1,3,7,9,10

OBĚD II. Jemné kuřecí rizoto se zeleninou sypané sýrem, čalamáda 1,7,9

OBĚD III. Moravský kynutý koláč s tvarohem a posypkou, kakao 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,4,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Ovarová s kroupami 1,9

06.02. OBĚD I. Hovězí maso jako svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7,9,10

OBĚD II. Francouzské zapečené brambory s uzeninou, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Pikantní masová pomazánka sypaná jarní cibulkou, okurek, rajče, chléb 1,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hrstková 1a,9

07.02. OBĚD I. 1,9

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

OBĚD III. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 1a,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Těstoviny farfalle s kuřecím masem a brokolicovou omáčkou

Špaldová palačinka s banánem, citronovo medovým tvarohem a strouhanou 
čokoládou

Kuřecí stehno à la kachna ( kuřecí stehno pečené na kysaném zelí a černém pivu ) 
s kynutým bramborovým knedlíkem
Babiččina zapečená kotleta ( salám Vysočina, sýr ) s dušenou rýží

Zeleninový salát s rajčaty, vepřovými kousky a jogurtovým dresingem na 
kari, grahamový rohlík

Smažený sekaný řízek s celerem, šťouchaný brambor s cibulkou, tatarská 
omáčka

Salát NICOISE ( brambory, fazolové lusky, vejce, tuňák, olivy ), pečivo

Houbové ragú se smetanou, bramborové nočky

Kuřecí nudličky po zahradnicku ( kořenová zelenina, kukuřice, květák, cibule, 
kedlubny, hrášek ) s dušenou rýží

Těstovinový salát 3+3 ( sýry Niva, Eidam, uzený, hrášek,kukuřice, mrkev, kečup ), 
pečivo 
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