
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 3.10. do 7.10. 2020

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

Alergeny

PO POLÉVKA 1,7,9

03.10. OBĚD I. 1

OBĚD II. Uzené maso, fazole dušené v zelenině a rajčatové pyré, chléb 1,7,9

 OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 1,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Ovarová s kroupami 1,9

04.10. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. 1,10

OBĚD III. 1,3,7,9

OBĚD IV. Vanilkový pudink s piškoty, ovocem a čokoládou Margot, loupáčky 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Kmínová s kapáním 1,3,7,9

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

OBĚD III. 1,3,6,7,10

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Kapustová 1,9

06.10. OBĚD I. Vepřová pečeně se šípkovou omáčkou a houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Mexický vepřový guláš s hráškovou rýží 1,6

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Pečený jahelník s jablky, švestkami a ořechy 3,7,8

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Gulášová ze sojového masa 1,6,9

07.10. OBĚD I. Smažené kuřecí stehno, šťouchaný brambor s cibulkou, pražský salát 1,3,7,9,10

OBĚD II. Hovězí plátek s brokolicí v nivové omáčce a těstovinami 1,3,7

OBĚD III. Špekáčky pečené na černém pivu, míchaný salát, rajče, paprika, raženky 1,6,12

OBĚD IV. Špecle se smetanovým špenátem sypané sýrem 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Krémová česnečka s houbami

Vepřová pečeně v přírodní šťávě ( pórek, brokolice, hrášek, pažitka ) se zelenou 
rýží

Bavorské vdolky ( koblihy ) s povidly a tvarohem, černá káva
Jemný surimi salát ( krabí maso, kukuřice, jablko, vejce, kysaná smetana ), 
okurek, rajče, dalamánek

Selský obložený talíř ( vepřové maso+klobása ) s dušeným zelím, dva druhy 
knedlíků
Katův šleh z kuřecího masa( hořčice, kapie, sterilovaný okurek ) s dušenou rýží
Bezmasé těstoviny zapečené se zeleninou, olivami, vejci a sýrem, sterilovaný 
okurek

Vepřové rizoto po srbsku ( slanina, cibule, kapie, drcená rajčata ) sypané sýrem, 
sterilovaný okurek
Čertovské houby ( houby, smetana, hořčice, kečup, sojová omáčka, kapie, cibule, 
chilli ) s gnocchi
Květákový salát s paprikou, rajčaty sýrem a zakysanou smetanou zdobený 
vejci, pečivo

Čočka na kyselo s cibulkou, vařená vejce, sterilovaný okurek, chléb
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