
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 8.6. do 12.6. 2020

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

Alergeny

PO POLÉVKA Rajčatová s rýží 1,9

08.06. OBĚD I. Sekaná svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7,9,10

OBĚD II. Italské rizoto s vepřovým masem sypané sýrem, sterilovaný okurek 1,7

 OBĚD III. Salát z rybího filé se zeleninou, grahamový rohlík 1,3,4,6,9,10

OBĚD IV. 1,3,6,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Kulajda s vejci 1,3,7,9

09.06. OBĚD I. Hovězí maso na slanině se zeleninovou rýží, míchaný salát 1,9

OBĚD II. Těstoviny zapečené s kapustou a uzeninou sypané sýrem, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD III. Palačinky se šlehaným tvarohem a brusinkami 1,3,7

OBĚD IV. 1,6,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Slepičí s játrovými noky a těstovinou 1,3,7,9

10.06. OBĚD I. Pečené kuřecí stehno s červeným zelím a kynutým bramborovým knedlíkem 1,3,7,9

OBĚD II. Květákovo brokolicový nákyp se sýrem,  vařený brambor, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD III. 1,3,10

OBĚD IV. Rýžový dezert v kokosovém mléce s ovocem, oříšky a datlovým sirupem 8

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Staročeská křenová 1,3,7

11.06. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,5,6,12

OBĚD III. Špagety se sojovým masem a zeleninou sypané sýrem 1,3,6,9

OBĚD IV. 1,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hrachová s párkem 1,6,7,9

12.06. OBĚD I. Vepřový guláš s houskovým knedlíkem sypaný cibulí 1,3,7

OBĚD II. Játrová směs se zeleninou v bramboráku 1,3,7,9

OBĚD III. 1,3,4,6,7

OBĚD IV. Celozrnný jablečný štrůdl s rozinkami, skořicí a vanilkovým krémem 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Slaný koláč se zeleninou a sýrem ( celozrnný žitný koláč, rajčatové pyré, vejce, 
smetana )

Celerový salát ( celer, jablka, kysaná smetana ) s tortilkami

Španělský ptáček z vepřového masa, hořčice, zelný salát s červenou cibulí a 
kukuřicí, rajče, chléb

Smažený vepřový řízek se šťouchaným bramborem, mrkvový salát s 
ananasemKuřecí kung - pao ( kapie, ořechy, sojová omáčka ) s dušenou rýží

Salát z kukuřičné polenty s tempehem a pečenou zeleninou s bylinkovým 
dresingem a slunečnicovými semínky

Tuňák s těstovinou v jogurtové omáčce, kukuřičný salát s kapií, rajče, 
okurek, pečivo
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