
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 17.1. do21.1. 2022

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

Alergeny

PO POLÉVKA Česneková s vejcem 3,9

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

OBĚD II. Krůtí prsa se zeleninou míchanou na másle a vařeným bramborem 1,7,9

 OBĚD III. Rýžový nákyp s tvarohem, jablky a skořicovým cukrem 7

OBĚD IV. 1,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Rajčatová s těstovinou 1,3,7,9

18.01. OBĚD I. Moravský vrabec s dušeným zelím a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. 1,3,6,7,10

OBĚD IV. 1,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Květáková s pažitkou 1,7,9

19.01. OBĚD I. 1

OBĚD II. 1,4,7,9

OBĚD III. Alpský kynutý knedlík s vanilkovým krémem sypaný mákem 1,3,7

OBĚD IV. 1,6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Hrachový krém se slaninou 1,7,9

20.01. OBĚD I. 1,3,6,10

OBĚD II. Špagety zapečené s kuřecím masem, smetanou a modrým sýrem, čalamáda 1,3,7

OBĚD III. 1,3,7,10

OBĚD IV. Smažené žampiony se šťouchaným bramborem, tatarská omáčka 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hovězí s krupicovými noky 1,3,9

21.01. OBĚD I. Vepřová játra a ledvinky na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7,9,10

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Vajíčkový salát, čínské zelí, okurek, paprika, grahamové rohlíky 1,3,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Brokolicový salát se sýrem Cottage, kukuřicí, tuňákem a ledovým salátem, 
dalamánek

Uzenářský řízek ( moravské uzené smažené v trojobalu ) s bramborovou kaší, 
kompot
Sojové maso à la svíčková s těstovinami
Vege tortila plněná z cizrny, dýně, kokosového mléka, pečené zeleniny a 
rajčatového pyré

Kuřecí stehno pečené na slanině se sušenými rajčaty, dušená rýže, zelný salát 
s koprem
Makrela pečená na kmínu s pestrými šťouchanými brambory ( brambory, 
mrkev, celer, pažitka, máslo )

Maďarský fazolový perkelt ( paprika, rajčata, cibule, sterilované fazole, kečup ) s 
česnekovou chlebovou plackou

Hovězí pražská pečeně ( uzenina, hrášek, vejce, cibule ) s dušnou rýží

Špíz s masovými kuličkami, hořčičná majolka, zelný salát s kapií a kukuřicí, 
rajče, chléb

Katův šleh ( cibule, lečo, feferonky ) s bramboráčky
Vařená brokolice přelitá sýrovou omáčkou, špenátové těstoviny
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