Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 11.02.

7. týden: 11.02. - 15.02.2019
Květáková polévka (1,6,7,9)

I.

430/10g

Vepřový guláš, houskový knedlík, cibule (1,3,6,7,9)

II.

460/10g

Krůtí prsa na žampionech, šťouchané brambory, ozdoba (1,6,7,9)

III.

540/10g

Vepřová játra po tatarsku, rýže, ozdoba (1,6)
(vepřová játra, kapie, kečup, hrášek, sójová omáčka, chilli)

Z IV. 300g

Těstovinový salát s kuřecím masem a sýrem niva
(těstoviny, kuřecí maso, čekanka, dýně, sýr niva, jarní cibulka, kari dresink)

V.

470/10g

Út 12.02.

Smažené rybí filé, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7)
Hovězí polévka s krupicovými noky (1,3,6,7,9)

I.

450/150g

Kuřecí kousky v pivním těstíčku, bramborová kaše, zelný salát s mrkví (1,3,7)

II.

430g

Štěpánská hovězí pečeně, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(hovězí maso, vejce, slanina)

III. 450g

Horňácký guláš, chléb (1,6,7,9,11)
(vepřové maso, červené fazole, sterilované lečo, smetana, uzenina, cibule, česnek)

Z IV. 300g
V.

430/150g

St 13.02.
I.

510g

II.

510/10g

Kuskusový salát s kuřecí šunkou, olivami a mozzarellou
Smažený vepřový řízek, brambor, zelný salát s mrkví (1,3,7)
Polévka Krkonošská cibulačka (3,6,7,9)
Plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(paprikový lusk plněný mletým vepřovým a hovězím masem s rajskou omáčkou)

III. 460g
Z IV. 250g

Hovězí maso na pepři, rýže, ozdoba (1,6,7,9)
Zapečené těstoviny se zeleninou a uzeninou, okurek (1,3,7,9)
Salát s čedarem a krutony (1,3,7,10,12)
(listová směs, sýr čedar, krutony, olivy, červená cibule, červená paprika, hořčicový dresink)

V.

490g

Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)

Čt 14.02.

Frankfurtská polévka s klobásou (1,6,7,9)

I.

510/10g

Kuřecí maso ČÍNA, rýže, ozdoba (1,6,11)

II.

510g

Polomský vepřový plátek, těstoviny (1,6,7,9)
(vepřové maso, žampiony, smetana, jalovec)

III.
Z IV. 300g

380/200g

Kynuté knedlíky s borůvkami sypané skořicí, mléko (1,3,7) (7)
Falafel s mletým masem, dušená zelenina (3,6,7,9)
(cizrnová směs na falafel s mletým vepřovým masem)

V.

490g

Pá 15.02.
I.

580g

Smažený kuřecí řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
Zbojnický skřivan, špenát, bramborový knedlík (1,3,6,7,9)
(závitek z hovězího masa plněný uzeninou a anglickou slaninou)

II.

580g

P III. 400/60g

Koprová omáčka s vejcem, brambor (1,3,7,9)
Vepřové nudličky po sečuánsku, rýže basmati, obloha ((rýže 200g)(1,6,7,9,11))
(vepřové maso, hlávkové zelí, žampiony, sójová omáčka, bílé víno, kapie, česnek)

Z IV. 300g
V.

530g

Salát z červené řepy s balkánským sýrem (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

