
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 Jáhlová česneková s vejcem 3,9

26.04. OBĚD I. Pečené vepřové maso s houskovým knedlíkem a červeným zelím s jablky 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7

 OBĚD III. 1,6

OBĚD IV. Ovocná tvarohová pěna s brusinkami, kiwi, jablko, ananas, loupáčky 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Drůbeží se špenátovými noky 1,3,7,9

27.04. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,7,9

OBĚD III. Vařená vejce s koprovou omáčkou a vařeným bramborem 1,3,7

OBĚD IV. 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Staročeská křenová 1,7,9

28.04. OBĚD I. Smažený vepřový řízek s bramborovou kaší, míchaný salát 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7,9

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

OBĚD IV. Špenátové lívanečky s šopským salátem 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Gulášová 1,7,9

29.04. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Rybí filé se zeleninovou krustou a sýrem, vařený brambor s cibulkou 1,3,4,7,9

OBĚD III. Játrová směs s bramborákem 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Zeleninová 1,3,7,9

30.04. OBĚD I. Zvěřina se šípkovou omáčkou a houskovým knedlíkem 1,3,7,12

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. Zeleninové lečo s klobásou, chléb 1,3

OBĚD IV. Bulgurový salát s pečenou paprikou, uzeným tofu a sušenými švestkami 1,6,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Uherský vepřový guláš ( rajčata, paprika, brambor, cibule, sladká paprika ) s 
pletýnkou
Sojové maso po čínsku ( mrkev, kapie, pórek, sojová omáčka, cibule, bambusové 
výhonky ) s dušenou rýží

Hovězí plátek na mexický způsob ( kukuřice, sterilované fazole, sojová omáčka, 
hrášek ) s dušenou rýží
Bratislavské kuřecí nudličky ( hrášek, mrkev, celer, smetana, sterilovaný okurek, 
kečup ) s těstovinami

Fitness salát ( okurek, pórek, jablka, sýr Eidam, jogurt ), pečivo

Neapolské těstoviny ( celer, kečup, sýr ) zapečené s uzeným masem, sterilovaný 
okurek

Vepřová kýta à la vysočina ( cibule, česnek, salám Vysočina, sladká paprika ) 
s těstovinami

Maďarská pomazánka ( šunka, sýr, feferonky, okurek, kečup, majolka ), rajče, 
paprika, grahamové rohlíky

Pštrosí vejce ( vařené vejce obalené v mletém mase ) s vařeným bramborem, 
kompot
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