
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 Vám přeje  kolektiv zaměstnanců  firmy ZELOS

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 15.8. do 19.8. 2020

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

Alergeny

PO POLÉVKA Maďarská krupicová 1,9

15.08. OBĚD I. 1,3,7,12

OBĚD II. 1,3,7

 OBĚD III. Obložená bageta s uzeným masem, sýrem a zeleninou 1,7

OBĚD IV. Vegetariánské chilli con carne s dušenou rýží 1,6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Pórková s houbami 1,9

16.08. OBĚD I. Vepřová pečeně jako svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7,9,10

OBĚD II. Klobása s bramborovou kaší, okurkový salát 7

OBĚD III. Rýžová kaše se skořicí, cukrem a máslem, kompot, ovoce 7

OBĚD IV. 1,4,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Čočková 1,7,9

17.08. OBĚD I. 1,6

OBĚD II. Špenátové lasagne s kuřecím masem a sýrovým bešamelem 1,3,7

OBĚD III. Vaječná omeleta s tvarůžky, vařený brambor s cibulkou, míchaný salát 3,7

OBĚD IV. Kus kus s pečenou zeleninou, černými olivami a rajčatovým dipem, pečivo 1,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Zelná se smetanou 1,7,9

18.08. OBĚD I. Smažený sýrový špíz s vařeným bramborem s pažitkou, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD II. 1,6,10

OBĚD III. Bramborové šišky s mákem, cukrem a máslem 1,3,7

OBĚD IV. Vege burger s červenou fazolí, kyselou okurkou a listovým salátem 1,3,9,10,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hovězí s těstovinou 1,3,7,9

19.08. OBĚD I. Plněný paprikový lusk v rajské omáčce s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,3,6,7,9,12

OBĚD III. Bezmasé dýňové rizoto sypané parmazánem, sterilovaný okurek 1,7

OBĚD IV. letní ovocný těstovinový salát s tvarohem a medem,loupáčky 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Kuřecí stehno à la kachna ( kuřecí stehno pečené na kysaném zelí a černém pivu ) 
s kynutým bramborovým knedlíkem
Bratislavské rizoto ( těstovinová rýže ) s vepřovým masem a hráškem sypané 
sýrem, sterilovaný okurek

Cizrnový salát s tuňákem, pórkem, kapií a červenou cibulkou, ledový salát, 
rajče, dalamánek

Buřt guláš ( uzenina, brambory, cibule, česnek ) s chlebem

Vepřový steak ve vlastní šťávě ( rajčata, sterilovaná kapie, hořčice, chilli omáčka ) 
s dušenou rýží

Hovězí ragú se smetanou ( maso na nudličky, celer, cibule, víno, bazalka, mrkev ), 
těstoviny
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