
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 17.8. do 21.8. 2020
Váha syrového masa s.k. 150 gramů

                                                   Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Krupicová maďarská 1,9

17.08. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Špagety s hovězím masem na rajčatech a paprikách sypané sýrem 1,3,7

 OBĚD III. Palačinky s marmeládou, černá káva 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Zeleninová 1,7,9

18.08. OBĚD I. Smažený sýr se šťouchaným bramborem, okurkový salát 1,3,7

OBĚD II. Mexický vepřový guláš s hráškovou rýží 1

OBĚD III. Farfalle se smetanovým pórkem, mrkví a modrým sýrem 1,3,7

OBĚD IV. 1,4

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Valašská kyselica 1,7,9

19.08. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Makrela pečená na kmínu, vařený brambor s máslem a pažitkou 1,4,7

OBĚD III. Bramborové šišky s mákem, cukrem a máslem 1a,3,7

OBĚD IV. Ďábelská pomazánka s jarní cibulkou, rajče, paprika, chléb 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Hrachová 1,9

20.08. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Vepřové maso v koprové omáčce s vařeným bramborem 1,3,7

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,6,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Cibulová polévka s uzeným masem 1,9

21.08. OBĚD I. 1

OBĚD II. 1a,5,6,12

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

OBĚD IV. 1

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK        

Provozovna 05 
Moravská 412 
Prostějov

Uzené maso s kynutým bramborovým knedlíkem a dušeným 
špenátem

Smažený karbanátek, tatarská omáčka, zelný salát s mrkví a 
hráškem, rajče, okurek, chléb

Červený tuňákový salát ( červená řepa, cibule, sterilovaný okurek, 
tuňák ), ledový salát, paprika, pečivo

Vepřové maso po domažlicku ( smetana, hrášek, vejce, sladká paprika 
) s těstovinami

Pečené kuře ¼ s houbovou nádivkou, dušená rýže, kompot

Květáková tarhoňa s pórkem, kapií a černými olivami sypaná 
Balkánským sýrem
Smažená brokolice, směs listových salátů, rajče, okurek, tatarská 
omáčka, grahamové rohlíky

Uherský vepřový guláš ( rajčata, brambory, kapie, sladká paprika ) s 
chlebem
Kuřecí kung - pao ( arašídy, sojová omáčka, kapie, pórek ) s dušenou 
rýží 

Hovězí kostky, rančerský salát ( fazole, česnek, cibule, sterilovaný 
okurek, ostrý kečup ), chléb
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