
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 27.9. do 1.10. 2021

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

Alergeny

PO POLÉVKA Gulášová ze sojového masa 1,6,9

27.09. OBĚD I. 1,3,6,7,10

OBĚD II. 1

 OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,6,9,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT S T Á T N Í   S V Á T E K
28.09.

ST POLÉVKA Slepičí s těstovinou 1,3,7,9

29.09. OBĚD I. Uzené maso s maďarským kysaným zelím a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Pečené kuřecí stehno na slanině s bramborovou kaší, kompot 1,7

OBĚD III. Houbové rizoto s mrkvičkou a hráškem sypané sýrem, sterilovaný okurek 1,7

OBĚD IV. 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Čočková 1,7,9

30.09. OBĚD I. Vepřová pečeně s rajskou omáčkou a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,3

OBĚD III. Zeleninová tarhoňa s tuňákem sypané Balkánským sýrem 1,3,4,7,9

OBĚD IV. Špaldová palačinka s ovocným pyré s chia semínky a kešu krémem 1,3,7,8

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Květáková s pažitkou 1,9

01.10. OBĚD I. 1

OBĚD II. Smažený karbanátek s bramborovým salátem 1,3,7,9,10

OBĚD III. Lívanečky s povidly 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Hamburská vepřová pečeně ( hořčice, smetana, uzenina, sterilovaný okurek ) s 
těstovinami
Krůtí plátek v přírodní šťávě s rajčatovou rýží s petrželkou, zelný salát s 
křenem
Kynuté knedlíky s ovocnou náplní polévané máslem a sypané kokosovým 
cukrem
Tortila s pečenou zeleninou, tofu a pikantním zeleninovým dipem

Těstovinový salát 3+3 ( sýry Niva+Eidam+uzený ), rajče, okurek, dalamánek

Hovězí kostky dušené po pražsku ( šunka, hrášek, vejce ) s těstovinami

Kuřecí ražniči ( kuřecí prsa, paprika, klobása, cibule ) s dušenou rýží

Salát z červené řepy s kukuřicí a vejcem, jogurtová zálivka s křenem, 
grahamové rohlíky
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