
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 28.11. do 2.12. 2020

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

Alergeny

PO POLÉVKA Kedlubnová 1,7,9

28.11. OBĚD I. Sekaná pečeně s dušeným špenátem a kynutým bramborovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Vepřová kotleta tří hořčic se zeleninovou rýží 1,9,10

 OBĚD III. Tvarohové knedlíky s nugátovou náplní se skořicovým cukrem a máslem 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Česneková s bramborem 1,3,9

29.11. OBĚD I. 1

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

OBĚD III. 1,3,7,10

OBĚD IV. 1,3,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Zeleninová 1,7,9

30.11. OBĚD I. 1,3,7,10

OBĚD II. 1,5,6,8

OBĚD III. 1,3,6,7

OBĚD IV. 1

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Bramborová s houbami 1,7,9

01.12. OBĚD I. Segedínský guláš "SPECIÁL" s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7,9

OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. 6

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

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

02.12. OBĚD I. Vepřová kotleta na slanině s bramborovou kaší, mrkvový salát s ananasem 1,7

OBĚD II. Papriková klobása s hrachovou kaší s cibulkou a chlebem, sterilovaný okurek 1,7

OBĚD III. Domácí buchty "Honzovky" s mákem, černá káva 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Těstoviny zapečené se sušenými rajčaty, paprikou, olivami, smetanou a 
sýrem, sterilovaný okurek

Jaternicový a jelítkový prejt s kysaným dušeným zelím a vařeným 
bramborem

Hamburger ( mleté maso, cibule, hořčice, sýr Čedar, zelenina )
Tarhoňa s pečenou zeleninou, slunečnicovými semínky s parmazánem, 
míchaný salát

Smažený vepřový řízek s vařeným bramborem s cibulkou, zelný salát s 
křenovou majolkou
Kuřecí kung-pao ( pórek, kapie, arašídy, sojová omáčka ) s dušenou rýží
Bratislavské rizoto ( těstovinová rýže ) se sojovým masem a hráškem sypané 
sýrem, sterilovaný okurek
Salát s pečenou dýní, cizrnou a ledovým salátem s olivovým olejem, cereální 
rohlík

Marinované kuřecí kousky, tarhoňa se zeleninou
Baby karotka dušená na másle se smetanou, vařená vejce, vařený brambor
Salát z pečené červené řepy na šalvějí s bramborami, uzeným tofu a 
hráškovým pyré

Vajíčkový salát, čínské zelí s kukuřicí a paprikou, pečivo
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