
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 17.5. do 21.5. 2020

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

Alergeny

PO POLÉVKA Hrstková 1,7,9

17.05. OBĚD I. 1,3,6,7,9,10

OBĚD II. Špagety zapečené s kuřecím masem a zeleninou, sterilovaný okurek 1,3,7,9

 OBĚD III. Vaječná omeleta se sýrem, šťouchaný brambor s cibulkou, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD IV. 1,3

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Havířská fazolačka 1,7,9

18.05. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,7

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7,9,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

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

19.05. OBĚD I. 1,3,7,10

OBĚD II. Znojemská vepřová pečeně s dušenou rýží 1,10

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Celozrnný pšeničný slaný koláč quiche s pórkem, vejce, smetana, rajčata 1,3,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Krkonošská cibulačka 3,9

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

OBĚD II. Vepřový plátek zapečený s rajčaty a sýrem, vařený brambor s pažitkou 1,7

OBĚD III. 7

OBĚD IV. Salát z rybího filé se zeleninou, vícezrnný trojhránek 1,3,4,7,9,10,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Gulášová 1,7,9

21.05. OBĚD I. Kuřecí nudličky Barbecue s dušenou rýží, mrkvový salát 1,6

OBĚD II. 1,3,6

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Palačinky na slano plněné tuňákovou pomazánkou přelité kysanou smetanou 1,3,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 05 
Moravská 412 
Prostějov

Hamburská vepřová kýta ( kořenová zelenina, smetana, hořčice, uzenina ) s 
houskovým knedlíkem

Dvoubarevný banánový chia pudink s mixem banánů s piškoty a čerstvé 
ovoce

Maminčino kuřecí stehno ( játra, žampiony, slanina ) s těstovinami
Vepřové rizoto po srbsku ( slanina, kapie, rajčata ) sypané sýrem, čalamáda
Vařená vejce s dušenou mrkvičkou na másle a bramborovými nočky s 
pažitkou
Salát Coleslaw ( zelí, celer, mrkev, majolka, smetana ), kuřecí nugetky, 
grahamové rohlíky

Smažený sýrový špíz s uzeninou, bramborová kaše, zelný salát s kapií a 
majolkou

Květáková tarhoňa s pórkem, kapií, jarní cibulkou a s olivami sypaná Nivou

Rýžová kaše se sušenými švestkami sypaná cukrem a polévaná máslem, 
kompot, ovoce

Sedlácké vepřové maso ( klobása, brambor, žampiony, lečo, sladká paprika, 
česnek ), chléb
Kynuté knedlíky s ovocnou náplní sypané kokosem a strouhaným tvarohem a 
polévané máslem
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