
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 15.2. do 19.2. 2021

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

Alergeny

PO POLÉVKA Pórková s bramborem 1,9

15.02. OBĚD I. Vepřová pečeně s houbovou omáčkou a houskovým knedlíkem 1a,3,7

OBĚD II. 1,3,7,10

 OBĚD III. Špagety zapečené se zeleninou a smetanou sypané sýrem, sterilovaný okurek 1,3,7,9

OBĚD IV. Ledový salát s tuňákem, vejci a olivami, rajče, okurek, grahamové rohlíky 1,3,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Milánská 1,9

16.02. OBĚD I. Jaternicový a jelítkový prejt s dušeným zelím a vařeným bramborem 1

OBĚD II. 1,3,6,7,9

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

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Hrstková 1,7,9

17.02. OBĚD I. 1,6

OBĚD II. 1,3,4,7,10

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,7,8

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

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

18.02. OBĚD I. 1,3,7,9

OBĚD II. 1,10

OBĚD III. Pirohy plněné brynzou, dušený špenát 1,3,7

OBĚD IV. Tuňáková pomazánka, míchaný salát s kukuřicí, rajče, chléb 1,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hrachový krém 1,7,9

19.02. OBĚD I. 1

OBĚD II. 1,3,6,7,12

OBĚD III. Kynuté buchty “Honzovky“, kakao 1,3,7

OBĚD IV. Mrkvový salát s vejci, česnekem a majolkou, pečivo 1,3,7,9,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Smažený sekaný řízek s bramborovou kaší, zelný salát s kukuřicí, kapií a 
majolkou

Kuřecí ananasová směs ( ananas, mrkev, sojová omáčka, kečup ) s těstovinami

Těstovinový salát s tvarohem a ovocem zdobený kysanou smetanou se skořicí, 
loupáčky

Chilli con - carne ( hovězí maso, sterilované fazole, chilli omáčka, rajčata ) s 
dušenou rýží
Smažené rybí prsty, vařený brambor s máslem, tatarská omáčka
Bratislavské rizoto ( těstovinová rýže ) s vepřovým masem sypané sýrem, 
čalamáda
Zelný salát s červenou řepou, čerstvým špenátem, jablky a mandlovými 
lupínky, modrý sýr, vícezrnný trojhránek

Krůtí maso po bratislavsku ( smetana, hrášek, sterilovaný okurek ) s těstovinami
Zbojnický vepřový plátek ( kapie, česnek, slanina, hořčice, divoké koření ) s 
pažitkovou rýží

Pečené kuřecí stehno s jihočeskou lepenicí ( brambory, slanina, kysané zelí )
Pivovarský vepřový guláš s chlebem
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