Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 21.01.
I.

640g

4. týden: 21.01. - 25.01.2019

Vločková polévka (1,6,7,9)
Kuřecí stehýnko na divokém koření, staročeské zelí, noky (1,3,6,7,9)
(kuřecí stehno se slaninou a divokým kořením - tymián, jalovec, bobkový list, pepř černý, šalvěj, koriandr; červené zelí s
cibulkou, kmínem, skořicí, tymiánem a hřebíčkem)

II. 510g

Slovinský guláš, těstoviny (1,4,6,7,9)
(vepřové maso, smetana, okurky, rajský protlak, sardelová pasta)

III. 470g
Z IV.

300g

V. 470/10g
Út 22.01.
I.

540/10g

Vepřová játra pečená na cibulce, brambor, tatarská omáčka (1,3,6,7,9,10)
Kuřecí salát s rýží a vejci
Smažené rybí filé, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7)
Slepičí polévka s rýží a hráškem (1,7,9)
Klatovský závitek, rýže, ozdoba (1,3,10)
(závitek z vepřového masa plněný směsí uzeniny, slaniny, vajec a okurky)

II. 450g
III.
Z IV. 300g

470/150g

V. 430/150g
St 23.01.
I.

490/150g

II. 430g

Slepice na paprice, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
Filé zapečené v sýrovém bešamelu, brambor, míchaný salát (1,3,4,6,7,9)
Těstovinový salát s restovanou zeleninou a parmezánem
Smažený vepřový řízek, brambor, míchaný salát (1,3,7)
Italská zeleninová polévka (6,7,9)
Masokapustový karbanátek, bramborová kaše, zelný salát s křenem (1,3,7)
Lesnická roštěná, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(hovězí maso, žampiony, cibule, hrášek)

III. 500g

Fazole chilli con carne, chléb (1,6,7,8,9,11)
(červené fazole, vepřové maso, sterilované lečo, cibule, paprika mletá, chilli con carne, česnek, oregano)

Z IV.

300g

V. 490g
Čt 24.01.

Salát z červené čočky s quinoou, pekingským zelím a sušenými rajčaty (-)
Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Gulášová polévka s klobásou (1,6,7,9)

I.

560g

Hovězí maso na česneku, špenát, bramborový knedlík (1,3,6,7,9)

II.

510g

Kuřecí maso s nivou a žampiony, těstoviny (1,6,7,9)

III. 370/200g
Z IV. 350/30g
V. 490g
Pá 25.01.
I.

510/20g

Palačinky s třešňovou a broskvovou náplní (6ks), kakao (1,3) (7)
Dušená šunka s cuketou, rýže natural, rajské jablko ((rýže 200g)(6,7,9))
Smažený kuřecí řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Hovězí polévka s játrovou rýží (1,3,6,7,9)
Rajská hovězí pečeně, těstoviny, zákusek (1,6,7,9) (1,3,7,8)

II. 390/30/20g Houbové rizoto se smetanou a parmezánem, rajské jablko, zákusek (3,7) (1,3,7,8)
(houby, rýže, smetana, parmezán, cibule, bílé víno, houbové koření, kmín, tymián)

P III. 430/60/20g Smažené kuřecí rarášky, šťouchané brambory se slaninou, obloha, zákusek (1,3,9,10) (1,3,7,8)
(smažené kuřecí maso v kořeněném pivním těstě)

Z IV. 300/20g
V. 530/20g

Těstovinový salát s kuřecím masem a kukuřicí, zákusek (1,7,10) (1,3,7,8)
Smažený karbanátek, brambor, okurek, zákusek (1,3,7) (1,3,7,8)

Z - zdravá kuchyně, P - příplatkové jídlo

Změna jídelníčku vyhrazena!

Pokrmy obsahují alergeny, viz číselné označení. Podrobné informace o složení pokrmu a výskytu konkrétních alergenů v
pokrmu naleznete na www.days.cz /heslo 3d32a957/, případně volejte na níže uvedené číslo.
objednávky: obedy@days.cz, +420 466 951 572, 739 625 446, info alergeny: +420 466 951 571

www.days.cz

