
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 20.9. do 24.9. 2021

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

Alergeny

PO POLÉVKA 1,7,9

20.09. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,3,6,7

 OBĚD III. Těstoviny zapečené s tvarohem, borůvkami a sladkou krustičkou 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,6,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Hovězí s kapáním 1,3,7,9

21.09. OBĚD I. Mexický vepřový guláš s hráškovou rýží 1

OBĚD II. Smažené rybí prsty, šťouchaný brambor s cibulkou, tatarská omáčka 1,3,4,7,10

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

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Florentinská 1,9

22.09. OBĚD I. Jelítkový a jaternicový prejt, šťouchaný brambor s cibulkou, čalamáda 1

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

OBĚD III. 1,3,6,7

OBĚD IV. 1,6,7,8,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Kmínová s vejcem 1,3,9

23.09. OBĚD I. Vepřová pečeně s játrovou omáčkou a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Smažený karbanátek se sýrem, bramborová kaše, mrkvový salát 1,3,7

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

OBĚD IV. Čočkový salát s kapií, sterilovaný okurek, vařené vejce, rajče, paprika, pečivo 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA 1,9

24.09. OBĚD I. Kuřecí stehno na paprice s těstovinami 1,3,7

OBĚD II. Vepřový závitek s cibulí a anglickou slaninou v přírodní šťávě, dušená rýže 1

OBĚD III. Valašský bramborák plněný směsí kysaného zboží a žampionů 1,3,7

OBĚD IV. Tuňáková pomazánka zdobená citronem, míchaný salát, chléb 1,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Houbová se smetanou

Vepřová pečeně s dušeným červeným zelím a kynutým bramborovým 
knedlíkem
Fazolový kotlík s hovězím masem ( mleté maso, slanina, cibule, brambor, vejce, 
sterilované fazole ), chléb

Marinovaná červená řepa s nivovým Cottage sýrem, ledový salát s rajčaty, 
grahamové rohlíky

Těstovinový salát s Mozzarellou, rajčaty a černými olivami, koprový dip, 
pečivo

Bratislavské rizoto ( těstovinová rýže ) se sojovým masem a hráškem sypané 
sýrem, sterilovaný okurek
Salát à la Caesar s celozrnnými krutonky, tempehem, sojovými boby a 
dresinkem ( jogurt, hořčice ) sypaný oříšky

Zeleninový boršč
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