
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 29.11. do 3.12. 2021

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

Alergeny

PO POLÉVKA Zeleninová 1,3,7,9

29.11. OBĚD I. 1,6

OBĚD II. Těstoviny zapečené s kuřecím masem, celerem, kečupem a sýrem, čalamáda 1,3,9

 OBĚD III. 1,3,7,10

OBĚD IV. Rýžová kaše, dušené jablečné pyré se skořicí, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT Z A B I J A Č K O V Ý     D E N
30.11. POLÉVKA Trdelná s kroupami 1,9

OBĚD I. Pečené vepřové plecko s dušeným zelím a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. Bramborové lokše s povidly, bílá káva 1,3,7

OBĚD IV. 1,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Čočková 1,7,9

01.12. OBĚD I. Hovězí maso se zeleninou směsí s kukuřicí, paprikou a pórkem, dušená rýže 1,9

OBĚD II. Boloňské špagety s kuřecím masem sypané sýrem 1,3,6,7

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Hovězí s krupicovými noky 1,3,9

02.12. OBĚD I. Smažené kuřecí stehno s bramborovou kaší, kompot 1a,3,7

OBĚD II. Bretaňské fazole s klobásou a chlebem 1,6,7

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

OBĚD IV. 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Kapustová se slaninou 1,7,9

03.12. OBĚD I. Dunajský vepřový paprikáš s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Myslivecké kuřecí rizoto s hříbky a parmazánem, sterilovaný okurek 1,7,9

OBĚD III. 1,4,6,7

OBĚD IV. Papriky plněné sojovým masem v přírodní šťávě s vařeným bramborem 1,3,6,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 05 
Moravská 412 
Prostějov

Chilli con carne ( mleté maso, česnek, rajčata, kukuřice, fazole, cibule, sojová 
omáčka ) s dušenou rýží

Smažené květákovo brokolicové karbanátky s kus kusem, vařený brambor s 
máslem, tatarská omáčka

Zapečené zabijačkové brambory ( brambory, prejt, cibule, kysané zelí ), 
sterilovaný okurek

Kroupový salát s jarní cibulkou, sušenými rajčaty, olivami a Balkánským 
sýrem, rajče, paprika, dalamánek

Pirohy plněné brynzou, dušený špenát
Celozrnná tortila s pečenou zeleninou a tofu s dipem z červené čočky

Vajíčkový salát, čínské zelí s červenou cibulkou, okurek, rajče, grahamové 
rohlíky

Těstovinový salát se zeleninou s kousky lososa a koprovým dipem, sojový 
rohlík
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