Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 25.02.
I.

410/10g

9. týden: 25.02. - 01.03.2019

Zeleninová polévka s bramborem (1,6,7,9)
Maďarská vepřová kotletka b.k., šťouchané brambory, ozdoba (1,6,7,9,10)
(vepřové maso, rajský protlak, sterilované lečo, slanina, worcester)

II. 550g

Špagety pánů z Hostovic sypané sýrem (1,6,7,9)
(kuřecí maso, kapie, kečup, pórek, sójová omáčka)

III. 460g

Vepřová játra po tyrolsku, houskový knedlík (1,3,6,7,9,10)
(vepřová játra, cibule, kořenová zelenina, slanina, smetana, hořčice, citron)

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, sýr parmazán)

V.

470/10g

Út 26.02.
I.

560g

Smažené rybí filé, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7)
Hovězí polévka s rýží a hráškem (6,7,9)
Vepřové maso ala bažant, špenát, bramborový knedlík (1,3,6,7,9)

II. 510/10g Frankfurtská hovězí pečeně, rýže, ozdoba (1,6,7,9)
(hovězí maso, smetana, uzenina, paprika mletá)

III. 490g
Z IV.

250g

V. 490g
St 27.02.
I.

550g

Čočka na kyselo s cibulkou, sázené vejce, okurek (1,3,10)
Těstovinový salát s lososem a čerstvou zeleninou
Smažený vepřový řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Fazolková polévka s kapáním (1,3,6,7,9)
Těftěly s rajskou omáčkou, těstoviny (1,3,6,7,9)
(mleté vepřové a hovězí maso s rajskou omáčkou)

II. 430g

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

III. 400/10g Pikantní BASMATI s vepřovým masem, ozdoba (9)
(rýže basmati, vepřové maso, kořenová zelenina, křen, česnek, mletá paprika, kurkuma, zázvor, římský kmín)

Z IV. 300g

Tarhoňový salát s hlívou ústřičnou (1,6,14)
(těstoviny, hlíva ústřičná, čerstvá paprika, chilli, česnek, ústřicová omáčka, zázvor)

V. 490g
Čt 28.02.
I.

490/150g

II. 430g

Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Zelná polévka s klobásou (1,6,7,9)
Zapečené kuřecí prsíčko s nivou, bramborová kaše, mrkvový salát (1,6,7,9)
Primátorský hovězí guláš, houskový knedlík (1,6,7,9,12)
(hovězí maso, celer, krenex, paprika mletá, majoránka)

III. 380/200g Taštičky s jablky sypané skořicí, mléko (1,6,7) (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. 430/150g Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, mrkvový salát (1,3,7)
Pá 01.03.
I.

510/10g

II. 450g

Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
Kuřecí nudličky na kari, kari rýže, ozdoba (1,6,7,10)
Halušky s uzeným masem, zelí (1)

P III. 490/60g Bavorský závitek, šťouchané brambory se slaninou, obloha (1,3,9)
(závitek z hovězího masa plněný bramborem, uzeným masem, cibulí, okurkou a vejcem)

Z IV. 310g

Pestrý salát (7, 9)

(jablka, bílý jogurt, hroznové víno, sýr eidam, celer)
Z - zdravá kuchyně, P - příplatkové jídlo
Změna jídelníčku vyhrazena!
V. 530g
Smažený karbanátek, brambor, okurek (1,3,7)
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

