
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 6.7. do 10.7. 2020

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

Alergeny

PO S T Á T N Í     S V Á T E K

06.07.

 

ÚT POLÉVKA Milánská 1,9

07.07. OBĚD I. 1,3

OBĚD II. 1,3

OBĚD III. Zeleninová tarhoňa sypaná Balkánským sýrem, čalamáda 1,3,7

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

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hovězí s kapustou a rýží 1,9

08.07. OBĚD I. Smažený karbanátek se sýrem, šťouchaný brambor, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD II. 1,3,7

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

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Krkonošská cibulačka 1,3,9

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

OBĚD II. Rybí filé s cibulkovou krustou, vařený brambor s máslem a pažitkou 1,4,7

OBĚD III. Mrkvové pyré, vařená vejce, gnocchi 1,3,7

OBĚD IV. Špenátové lívanečky se šopským salátem 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Květáková s pažitkou 1,7,9

10.07. OBĚD I. Kotleta zapečená s Vysočinou a sýrem, dušená rýže, hlávkový salát 1,3,7

OBĚD II. Uherský vepřový guláš sypaný cibulí s chlebem 1,7

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

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřová pečeně dle rychtáře ( játra, vejce, kapie, sterilovaný okurek, žampiony ) s 
dušenou rýží
Kuřecí stehno à la kachna ( kuřecí stehno pečené na kysaném zelí a černém pivu ) 
s kynutým bramborovým knedlíkem

Špagety s kuřecím masem na rajčatech a oreganu sypané sýrem

Vaječná omeleta plněná zeleninovou směsí ( cherry rajčata, paprika, ledový salát, 
špenát, pór ), pečivo

Kuřecí steak, mexický salát ( fazole, kukuřice, pórek, česnek, kečup ), grahamové 
rohlíky
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