Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 25.03.

13. týden: 25.03. - 29.03.2019
Vločková polévka (1,6,7,9)

I.

510g

Vepřový guláš, těstoviny (1,6,7,9)

II.

500g

Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, zelí (1)

III.
Z IV. 300g
390g

V.

470/10g

Út 26.03.

Kachní jatýrka na bylinkách a smetaně, americké brambory (1,7)
Kuřecí salát s rýží a vejci
Smažené rybí filé, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7)
Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)

I.

430g

Znojemská hovězí pečeně, houskový knedlík (1,3,6,7,9)

II.

485/150g

Plněná vepřová roláda, bramborová kaše, zelný salát s červenou řepou (1,3,6,7,9)
(vepřová roláda plněná směsí vajec, uzeného masa a zeleniny)

III. 480g

Fazole po bretaňsku, opečená klobása, okurek (1)
(bílé fazole, rajský protlak, kečup, slanina, česnek)

Z IV.

300g

Těstovinový salát s krabími tyčinkami a zeleninou
(těstoviny, krabí tyčinky, červená cibule, bambusové výhonky, kukuřice)

V.

430/150g

St 27.03.
I.

500g

II.

510/5g

Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, zelný salát s červenou řepou (1,3,7)
Kulajda polévka (1,3,6,7,9)
Medailonky po kozácku s hořčicí a smaženou cibulkou, brambor (1,3,10)
(medailonky z mletého hovězího a vepřového masa)

Milánská roštěná, rýže, ozdoba (6,7,9)
(hovězí maso, rajský protlak, směs koření)

III. 510g
Z IV. 250g

Kuřecí maso na smetaně se žampiony, těstoviny (1,7)
Salát SHANGHAI (1)
(čínské nudle, hlíva, kuřecí maso, červená paprika, polníček, klíčky mungo, sweet chilli dresink)

V.

490g

Čt 28.03.

Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Polévka Havířská fazolačka (1,6,9)

I.

510/5g

Kuřecí maso KUNG-PAO, kari rýže, ozdoba (1,5,6,11)

II.

450g

Uzená krkovička s křenovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,6,7,9)

III. 410/200g
Z IV. 290g

Žemlovka s tvarohem a jablky, mléko (1,3,6,7) (7)
Šmakounové špagety sypané sýrem (1,3,7,9)
(šmakoun s rajčatovou omáčkou s česnekem a oreganem)

V.

490g

Pá 29.03.
I.

510/20g

Smažený kuřecí řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Hovězí polévka s játrovou rýží (1,3,6,7,9)
Karlovarský hovězí guláš, máslové špalíčky, zákusek (1,3,6,7,9) (1,3,7,8)
(hovězí maso, smetana, cibule, paprika mletá)

II.
P III. 460/20g

Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, okurek, zákusek (6,7,9) (1,3,7,8)

Z IV. 300/20g

Zeleninový salát s kuřecími nugety a jogurtovou hořčicí, zákusek (1,3,7,10) (1,3,7,8)

480/20g

V.

530/20g

Králičí hřbet na zelenině, šťouchané brambory se slaninou, zákusek (1,9) (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

