
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

platný od 27.3. do 31.3.2023
Váha syrového masa s.k. 150 gramů
Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Brokolicový krém 1,7,9

27.03. OBĚD I. 1,6

OBĚD II. Uzená vepřová plec s dušenou kapustou a vařeným bramborem 1

 OBĚD III. Palačinky s brusinkovým tvarohem, kakao 1,3,7

OBĚD IV. 1,2,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Hrstková 1,7,9

28.03. OBĚD I. 1,3,6,7

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. Houbový guláš s gnocchi 1,3,7

OBĚD IV. Celozrnný štrůdl s jablky, rozinkami, ořechy a vanilkovým pudinkem 1,3,7,8

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Frankfurtská 1,6,7,9

29.03. OBĚD I. 1,10

OBĚD II. 1,6

OBĚD III. Rýžový nákyp s ovocem a rozinkami 3,7

OBĚD IV. 1,3,7,9,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Pikantní zelňačka s fazolemi, bramborem a klobásou 1,7,9

30.03. OBĚD I. Masové kuličky v rajčatové omáčce s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. 1,3,7,10

OBĚD IV. Květákovo brokolicový nákyp, vařený brambor s cibulkou, mrkvový salát 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Hovězí s krupicovými noky 1,3,7,9

31.03. OBĚD I. Vepřový plátek se zeleninovou vložkou, dušená rýže 1,9

OBĚD II. 1,6,7

OBĚD III. Tortelíny v kari smetanové omáčce s Nivou 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,4

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK            

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Vepřová kotleta "FLAMENDR" ( cibule, kapie, klobása, drcená rajčata, 
česnek ) s dušenou rýží

Jemný surimi salát ( krabí maso, kukuřice, jablka, vejce. jogurt ), čínské zelí, 
okurek, rajče, dalamánek

Vepřová kýta dle pražského uzenáře ( smetana, uzenina, křen ) s houskovým 
knedlíkem
Jarní sekaná s listovým špenátem a kapií, bramborová kaše, sterilovaný 
okurek

Pečené kuřecí stehno na hrubozrnné hořčici a tymiánu, dušená rýže, 
kompot
Dušené debrecínské kysané zelí ( kysané zelí, slanina, debrecínské párky, cibule ) 
s chlebem

Celerové karbanátky se sýrem pečené v troubě, vařený brambor s máslem, 
tatarská omáčka

Bratislavské rizoto ( těstovinová rýže ) s vepřovým masem a hráškem sypané 
sýrem, čalamáda
Obložená bageta s kladenskou pečení, Vysočinou, zeleninou a 
pikantním dipem

Maso tří barev ( vepřové + kuřecí + játra ) s bramboráčky

Salát "NICOISE" ( brambory, fazolové lusky, vejce, tuňák, olivy ), pečivo
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