Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 03.12.
I.

570g

II. 510/10g

49. týden: 03.12. - 07.12.2018

Zeleninová polévka s opraženou krupicí (1,3,6,7,9)
Kuřecí stehýnko ala kachna, staročeské zelí, houskový knedlík (1,3)
Směs pana Hejtmana, žampionová rýže, ozdoba (1,10)
(vepřové maso, žampiony, cibule, sójová omáčka)

III. 330/150g

Bačovy taštičky s anglickou slaninou a sýrem, červená řepa (1,7)
(bramborové taštičky plněné uzeným sýrem)

Z IV. 175g

Čerstvý salát CAESAR s kuřecím masem a krutony (1,3,4,7,10)
(římský salát, kuřecí maso, majonéza, smetana, sardelová pasta, česnek, cherry rajčata, krutony, parmazán)

V. 470/10/150g Smažené rybí filé, brambor, ozdoba citron, červená řepa (1,3,4,7)
Út 04.12.
I.

500/150g

Hovězí polévka s těstovinami (1,6,7,9)
Kuřecí závitek se špenátem, bramborová kaše, zelný salát s mrkví (1,3,7)

II. 430g

Plzeňský hovězí guláš, houskový knedlík (1,3,6,7,9)

III. 535g

Rybí filé po italsku, špagety (1,9)
(rybí filé, rajský protlak, cibule, mrkev, celer, petržel, koření)

Z IV. 300g

Bulgurový salát se sýrem feta
(bulgur, cuketa, žampiony, červená cibule, paprika, pesto, grilovací koření, sýr feta)

V. 430/150g
St 05.12.

Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, zelný salát s mrkví (1,3,7)
Kulajda polévka (1,3,6,7,9)

I.

430g

Svíčková na smetaně, houskový knedlík (1,3,6,7,9,10)

II.

650g

Domácí jitrnicový prejt s kysaným zelím, brambor (1)

III. 480g

Fazole po bretaňsku, opečená klobása, okurek (1)
(bílé fazole, rajský protlak, kečup, slanina, česnek)

Z IV. 350g
V. 490g
Čt 06.12.
I.

510g

Mrkvový salát s cizrnou, zeleninou a sezamem (1,6,7,11)
Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Hrachová polévka se slaninou (1,6,7,9)
Kuřecí maso na smetaně se žampiony, těstoviny (1,7)

II. 610g

Pečená vepřová krkovička, dušená kapusta, brambor (1)

III. 410/200g

Kynutý ořechový závin, mléko (1,3,5,7,8) (7)

Z IV. 320/10g

Šmakoun v jarní zelenině, rýže natural, ozdoba ((rýže 200g)(1,3,6,7,9))
(šmakoun se zeleninou v provensálské marinádě s olivovým olejem)

V. 490g
Pá 07.12.
I.

520g

II. 460g

Smažený kuřecí řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Hovězí polévka s fritátovými nudlemi (1,3,6,7,9)
Vídeňská roštěná zdobená smaženou cibulkou, zeleninová rýže (1,6,7,9)
Zapečené šunkové flíčky, okurek (1,3,6,7,9)

P III. 440/60g

Kuřecí prsíčko se šunkou, sýrem, broskví, americké brambory, obloha (1,6,7,9)

Z IV. 300g

Salát z červené řepy s balkánským sýrem (7)

V.

530g

Smažený karbanátek, brambor, okurek (1,3,7)

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

