Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 11.03.
I.

560g

II. 510/5g

11. týden: 11.03. - 15.03.2019

Brokolicová polévka (1,6,7,9)
Moravský vrabec, špenát, bramborový knedlík (1,3,6,7,9)
Masová směs, rýže, ozdoba (1,6,7,9)
(vepřové a kuřecí maso, vepřová játra, pórek, cibule, kukuřice, sójová omáčka)

III. 330/150g

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

Z IV. 300g

Těstovinový salát s restovanou zeleninou a parmezánem

V. 470/10/150g Smažené rybí filé, brambor, ozdoba citron, červená řepa (1,3,4,7)
Út 12.03.
I.

460/5g

II. 430g

Kmínová polévka s vejci (1,3,6,7,9)
Roštěná na hrášku, šťouchané brambory, ozdoba (1,6,7,9)
Kapucínský guláš, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(vepřové maso, žampiony, rajský protlak, česnek)

III. 650/110g
Z IV. 300g

Ukrajinský boršč, slané vdolky, ovoce (bez polévky) (1,3,6,7,9)
Ledový salát s tuňákem a vejci
(ledový salát, cibule červená, kukuřice, vejce, tuňák)

V. 490g
St 13.03.
I.

550/5g

II.

510g

Smažený vepřový řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Uzená polévka s kroupami (1,6,9)
Španělský ptáček, rýže, ozdoba (1,3,6,7,9,10)
(závitek z hovězího masa plněný uzeninou, okurkou, vejcem a slaninou)

III. 490g
Z IV. 250g
V. 490g
Čt 14.03.
I.

450/150g

Francouzské brambory, okurek (3,7,9)
Hrachová kaše s cibulkou, uzená krkovička, okurek (1)
Směs listových salátů s balkánským sýrem, červenou řepou a rukolou (7)
Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Čočková polévka se zelím a houbami (1,6,7,9)
Smažená treska s bylinkovou omáčkou, bramborová kaše, míchaný salát (1,2,3,4,6,7,9,10,14)

II. 480g

Domácí sekaná se svíčkovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,6,7,9,10)

III. 330/200g

Palačinky s horkými malinami, kakao (1,3,7) (7)

Z IV. 380/30g
V. 430/150g
Pá 15.03.
I.

510g

Kuskus s kuřecím masem a zeleninou, rajské jablko (1,6,7,9)
Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, míchaný salát (1,3,7)
Hovězí polévka s fritátovými nudlemi (1,3,6,7,9)
Maďarský hovězí guláš, těstoviny (1,6,7,9)
(hovězí maso, sterilované lečo, paprika mletá, česnek, majoránka)

II. 500g
P III. 440/60g

Chlupaté knedlíky se škvarky a se zelím (1,6,7,9)
Pekingské masové nudličky, rýže basmati, obloha ((rýže 200g)(1,6,11))
(směs z kuřecího a vepřového masa, žampionů, pórku a hlávkového zelí)

Z IV. 300g
V.

530g

Těstovinový salát s kuřecím masem a kukuřicí (1,7,10)
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

