
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 19.4. do 23.4. 2020

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

Alergeny

PO POLÉVKA Květáková s karotkou 1,9

19.04. OBĚD I. Vepřová pečeně na česneku s kapustou a chlebem 1

OBĚD II. 1,6,9

 OBĚD III. Těstoviny zapečené se žampiony, kečupem a sýrem, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD IV. Tortelinový salát s majolkou, okurek, rajče, pečivo 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Ovarová s kroupami 1,9

20.04. OBĚD I. Segedínský hovězí guláš s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,7,9

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Kus kus s tuňákem a zeleninou, paprika, okurek, pečivo 1

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Kuřecí s kapáním a zeleninou 1,3,7,9

21.04. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Vepřová pečeně špikovaná klobásou, dušená rýže s pažitkou 1

OBĚD III. Jahodový nákyp s ovocem 1,3,7

OBĚD IV. Kuřecí nugety, salát Coleslaw, vícezrnný trojhránek 1,3,7,9,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Čočková 1,7,9

22.04. OBĚD I. 1,7

OBĚD II. Hovězí ragú s brokolicí a květákem, slané palačinky 1,3,7

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Celozrnná palačinka s povidly a makovým jogurtem 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Zelná 1,3,7

23.04. OBĚD I. Krůtí prsa na citronovém pepři s dušenou rýží, kompot 1

OBĚD II. 1,3,6,7

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Chilli con carne ( mleté hovězí a vepřové maso, kukuřice, fazole, chilli kořeni ) s 
dušenou rýží

Vepřová játra po revírnicku ( slanina, kořenová zelenina ) s těstovinami
Brokolicové pyré, vařená vejce, gnocchi

Smažený karbanátek s bramborovou kaší, mrkvový salát s ananasem

Vepřový steak se šunkou a sýrem, vařený brambor s cibulkou, tatarská 
omáčka

Smetanové rizoto se špenátem, kukuřicí a kuřecím masem, sterilovaný 
okurek

Špagety s kuřecím masem na rajčatech a oreganu sypané parmezánem
Jablečná žemlovka s tvarohem
Jarní salát ( čínské zelí, rajčata, šunka, Mozzarella, olivy, zálivka ), grahamový 
rohlík
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