Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 01.04.

14. týden: 01.04. - 05.04.2019
Celerová polévka (1,6,7,9)

I.

600/5g

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

II.

560g

Vepřové maso na česneku, špenát, chlupatý knedlík (1,3,9)

III.
Z IV. 300g
500g

Smažené žampiony, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Kalifornský těstovinový salát
(těstoviny, rajčata, okurka, cuketa, paprika, červená cibule, oliva, sýr parmezán, česnek)

V.

470/10g

Smažené rybí filé, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7)

Út 02.04.

Slepičí polévka s rýží a hráškem (1,7,9)

I.

370g

Čínské nudle s kuřecím masem (1,6,11)

II.

510/5g

Roštěná na houbách, rýže, ozdoba (1,6,7,9)

III. 580g
Z IV. 300g

Kořeněné rybí filé, brambor, hrášek na másle (4,7,9)
Bulgurový salát se sýrem feta
(bulgur, cuketa, žampiony, červená cibule, paprika, pesto, grilovací koření, sýr feta)

V.

490g

St 03.04.
I.

440g

Smažený vepřový řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Mrkvová polévka s kápáním (1,3,6,7,9)
Záhorácký závitek, bramborový knedlík (1,3,6,7,9)
(závitek z vepřového masa plněný kysaným zelím)

II.

530g

Mexický hovězí guláš, hrášková rýže (1,6,7,9)
(hovězí maso, rajský protlak, cibule, hrášek, mexická marináda, taco, sýr eidam)

III. 490g
Z IV. 250g

Čočka na kyselo s cibulkou, uzená krkovička, okurek (1,10)
Salát NICE (3,4,7,10,12)
(listová směs, tuňák, vejce, černé olivy, červená cibule, cherry rajčata, hořčicový dresink)

V.

490g

Čt 04.04.
I.

470/150g

II.

430g

Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Italská tomatová polévka (1,6,7,9)
Smažený sekaný řízek s celerem, bramborová kaše, salát z červeného zelí (1,3,7,9) (-)
(smažené sekané vepřové maso s celerem)

Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík (1,3,6,7,9,10)
(vepřové maso, uzenina, pasírovaná kořenová zelenina, sterilované okurky, smetana, slanina)

III.
Z IV. 290g

400/200g

V.

430/150g

Pá 05.04.

Taštičky s povidly sypané strouhankou, kakao (1,7) (7)
Cizrnové měšce se sýrem, dušená zelenina (7,9)
Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, salát z červeného zelí (1,3,7) (-)
Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)

I.

430g

Hovězí maso se šípkovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,6,7,9)

II.

380g

Špecle se slaninou, vejci a čerstvou petrželkou (1,3)

P III. 400/60g

Pikantní masové nudličky se šunkou, rýže basmati, obloha ((rýže 200g)(1,6,9))
(směs kuřecího masa, vepřového masa a jater s pórkem, šunkou, sterilovanou kapií, chilli)

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

