Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 14.01.
I.

460/150g

3. týden: 14.01. - 18.01.2019

Celerová polévka (1,6,7,9)
Revírnické kuřecí medailonky, bramborová kaše, zelný salát s mrkví (1,6,7)
(kuřecí maso, žampiony, slanina, sójová omáčka)

II. 430g

Debrecínský guláš, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(vepřové maso, cibule, rajský protlak, uzenina)

III. 480g
Z IV. 300g

Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, okurek (6,7,9)
Kuskusový salát s kuřecí šunkou, olivami a mozzarellou

V. 470/10/150g Smažené rybí filé, bramborová kaše, ozdoba citron, zelný salát s mrkví (1,3,4,7)
Út 15.01.
I.

370g

Uzená polévka s rýží (6,9)
Čínské nudle s kuřecím masem (1,6,11)

II. 510/10g

Roštěná na zelenině, rýže, ozdoba (1,6,7,9)

III. 460g

Francouzské brambory s vepřovým masem, okurek (3,7)

Z IV.

250g

V. 490g
St 16.01.

Těstovinový salát s lososem a čerstvou zeleninou
Smažený vepřový řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Česneková polévka s bramborem (3,6,7,9)

I.

560g

Vepřové výpečky, kysané zelí, chlupatý knedlík (1)

II.

550g

Dalmatské čufty, těstoviny (1,3,7)
(mleté hovězí a vepřové maso, rajský protlak, rajčata, hrášek, paprikové lusky, okurky, paprika mletá)

III. 520g
Z IV. 175g

Čočka na kyselo se smaženou cibulkou, opečená klobása, okurek (1,10)
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, sýr parmazán)

V.

490g

Čt 17.01.
I.

530/10g

Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Polévka z hlávkového zelí (1,6,7,9)
Přírodní hovězí závitek, rýže, ozdoba (1,3,6,10)
(závitek z hovězího masa plněný uzeným masem, okurkou a vejcem)

II. 490/10g

Zbojnický bůček, šťouchané brambory, ozdoba (1,6,7,9)
(vepřové maso, paprikové lusky, uzený sýr a maso, žampiony)

III. 430/200g
Z IV. 290g

Kynuté knedlíky s meruňkami a smetanou, sypané skořicí, mléko (1,3,7,12) (7)
Šmakounové špagety sypané sýrem (1,3,7,9)
(šmakoun s rajčatovou omáčkou s česnekem a oreganem)

V. 490g
Pá 18.01.
I.

430g

II. 500g

Smažený kuřecí řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
Svíčková na smetaně, houskový knedlík (1,3,6,7,9,10)
Vepřové maso zapečené v pórku, brambor (3,7,9)
(vepřové maso, pórek, vejce, žampiony, sýr eidam, smetana)

P III. 425g

Krůtí steak v pepřové omáčce, zelenina na slanině, chléb (1,6,7,9,11)
(krůtí steak ve smetanové omáčce s barevným pepřem, fazolové lusky a baby karotka na slanině)

Z IV.

300g

V. 530g

Zeleninový salát se smetanou, šunkou a sýrem (3,7)
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

