
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 3.8. do 7.8. 2020

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

Alergeny

PO POLÉVKA Slepičí vývar s kapáním 1,3,7,9

03.08. OBĚD I. 1,3,7,9,10

OBĚD II. 1,3

 OBĚD III. Těstoviny zapečené se zeleninou, kečupem a sýrem, sterilovaný okurek 1,3,7,9

OBĚD IV. Salát z rybího filé se zeleninou a jogurtem, rajče, okurek, sojový rohlík 1,3,4,6,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Štýrská 1,9

04.08. OBĚD I. Smažený karbanátek s celerem, šťouchaný brambor, tatarská omáčka 1,3,7,9,10

OBĚD II. 1,6,7,8,10

OBĚD III. Kynuté knedlíky polévané povidly a sypané mákem 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Frankfurtská 1,6,7,9

05.08. OBĚD I. 1,3

OBĚD II. Rybí filé pod peřinou, vařený brambor s máslem a pažitkou 1,3,4,7

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,5,7,8

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Mrkvová s hráškem 1,7,9

06.08. OBĚD I. Hovězí maso v koprové omáčce s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,1a,12

OBĚD III. Vaječná omeleta s hráškem, šťouchaný brambor, mrkvový salát 1,3,7

OBĚD IV. 1,6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

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

07.08. OBĚD I. 1,9

OBĚD II. Smažený sýrový špíz s bramborovou kaši, okurkový salát 1,3,7

OBĚD III. 1,3,6,7

OBĚD IV. Kus kus s tuňákem a zeleninou, ledový salát, paprika, rajče, pečivo 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřová páčeně jako svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem
Štěpánský vepřový plátek ( vejce, slanina, cibule ) s dušenou rýží

Kuřecí rizoto po italsku ( cibule, rajčatový protlak, lečo ) sypané sýrem, 
čalamáda

Těstovinový salát s brokolicí, rajčaty, sýrem, vejci s hořčičnou zálivkou, 
vícezrnný trojhránek

Vepřová pečeně dle Rychtáře ( játra, vejce, kapie, sterilovaný okurek, žampiony ) 
s dušenou rýží

Květák s kari omáčkou ( cibule, kari, sojová omáčka, smetana ) a dušenou rýží
Ovesné lívance s karamelizovanými jablky, zakysanou smetanou a oříškovou 
směsí

Staropolský bigos ( směs kysaného zelí, vepřového a uzeného masa s rajčatovým 
protlakem ) s chlebem

Salát z červené a černé čočky, pečené mrkve uzeného tofu a celozrnnými 
tousty

Pečené kuřecí stehno se zeleninovou směsí s kukuřicí, paprikou a pórkem, 
dušená rýže

Pikantní vepřový kotlíkový guláš s gnocchi
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