Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 18.02.

8. týden: 18.02. - 22.02.2019
Polévka kuřecí kaldoun (1,7,9)

I.

600/10g

Pečené kuřecí stehýnko, rýže, ozdoba (1,7)

II.

430g

Segedinský guláš, houskový knedlík (1,3,6,7,9)

III.
Z IV. 250g

340/150g

Taštičky se špenátem, mozzarellou a anglickou slaninou, červená řepa (1,7)
Salát SHANGHAI (1)
(čínské nudle, hlíva, kuřecí maso, červená paprika, polníček, klíčky mungo, sweet chilli dresink)

V.

470/10/150g

Út 19.02.
I.

510g

Smažené rybí filé, brambor, ozdoba citron, červená řepa (1,3,4,7)
Hovězí polévka s těstovinami (1,6,7,9)
Marinované kuřecí maso v BBQ omáčce se zeleninou, těstoviny (1,6,7,9,10)
(kuřecí maso, brokolice, sterilovaná kapie, kukuřice, barbecue, mexická marináda, sójová omáčka)

II.

460g

Hukvaldský vepřový závitek, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(závitek z vepřového masa plněný směsí vajec, žampionů a slaniny)

III. 430/150g
Z IV. 300g
V.

430/150g

St 20.02.
I.

480/150g

II.

510g

Kořeněné rybí filé, bramborová kaše, míchaný salát (4,7)
Kuřecí salát s rýží a vejci
Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, míchaný salát (1,3,7)
Jarní polévka (6,7,9)
Pštrosí vejce, bramborová kaše, zelný salát s koprem (1,3,7)
(mleté vepřové maso plněné vejcem)

III. 450g

Roštěná na paprice, těstoviny (1,6,7,9)
Kroupový pilaf s vepřovým masem, chléb (1,6,7,9,11)
(kroupy, vepřové maso, rajčata, paprika mletá, česnek, sýr eidam)

Z IV. 350g
V.

490g

Čt 21.02.

Mrkvový salát s cizrnou, zeleninou a sezamem (1,6,7,11)
Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Polévka Bulharská fazolačka (1,6,7,9)

I.

560g

Vepřové maso na česneku, zelí, chlupatý knedlík (1)

II.

510/10g

Kuřecí prsíčko na víně, rýže, ozdoba (1,6,7,9)

III. 620g
Z IV. 320/30g
V.

490g

Pá 22.02.
I.

430/20g

II.
P III. 370/60/20g
460/20g

Krupicová kaše s máslem a kakaem, kompot (1,7)
Špecle s restovanými hříbky a zeleninou, rajské jablko (1,3,6,7,9)
Smažený kuřecí řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Hovězí polévka s játrovou rýží (1,3,6,7,9)
Svíčková na smetaně, houskový knedlík, zákusek (1,3,6,7,9,10) (1,3,7,8)
Zapečené šunkové flíčky, okurek, zákusek (1,3,6,7,9) (1,3,7,8)
Domácí bramborák plněný tkalcovskou směsí, obloha, zákusek (1,3,6,7) (1,3,7,8)
(bramborák plněný směsí kuřecího masa, zeleniny a žampionů)

Z IV. 310/20g
V.

530/20g

Těstovinový salát s kuřecím masem a červenými fazolemi, zákusek (1,3,7,10) (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

