
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 1.2. do 5.2. 2021

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

Alergeny

PO POLÉVKA Fazolová 1,9

01.02. OBĚD I. Vepřová pečeně gyros s bramborovou kaší, salát z kysaného zelí s mrkví 1,7

OBĚD II. Kuřecí rizoto po italsku sypané sýrem, sterilovaný okurek 1,6,7

 OBĚD III. Zeleninová směs na rajčatech se slanými palačinkami 1,3,6,7,9

OBĚD IV. 1,7,8

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Slepičí se zeleninou a těstovinou 1,3,7,9

02.02. OBĚD I. Segedínský guláš “SPECIÁL“ s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Rybí filé s bylinkovo česnekovou omáčkou a vařeným bramborem 1,4,7

OBĚD III. 1,3,7

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

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Květáková 1,7,9

03.02. OBĚD I. Hovězí kostky na paprice s těstovinami 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7,9,10

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

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Uzená s rýží a petrželkou 1,9

04.02. OBĚD I. 1,3

OBĚD II. Uzené maso s čočkou na kyselo s cibulkou, chléb, sterilovaný okurek 1

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,2,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Pórková s vejcem 1,3,7,9

05.02. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Kuřecí nudličky na medu se sladkou chilli omáčkou a zázvorem, dušená rýže 1,6

OBĚD III. Vaječná omeleta se sýrem, vařený brambor s máslem, čalamáda 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,4,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Jáhlová kaše s banánem, jablky, rozinkami, tvarohem se skořicí a 
mandlovými lupínky, loupáčky

Perník s marmeládou a citronovou polevou, káva

Smažené milánské kuřecí stehno ( těstíčko, kečup ), šťouchaný brambor s 
pórkem, tatarská omáčka

Fitness salát ( okurek, pórek, jablka, sýr, bílý jogurt ), rajče, paprika, grahamový 
rohlík

Štěpánský vepřový steak ( vejce, slanina, cibule ) s dušenou rýží

Těstoviny zapečené s hříbky, mrkví, pórkem, smetanou a sýrem, sterilovaný 
okurek
Jemný surimi salát ( krabí maso, kukuřice, jablka, vejce, kysaná smetana ), zelí, 
paprika, pečivo

Selský obložený talíř ( vepřové maso + klobása ), dušené zelí, bramborový a 
houskový knedlík

Salát NICOISE ( brambory, fazolové lusky, vejce, tuňák, olivy ), pečivo
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