Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 15.04.
I.

16. týden: 15.04. - 19.04.2019
Žampionová krémová polévka (1,6,7,9)

550/5g

Kuřecí stehýnko na zbojnický způsob, šťouchané brambory, ozdoba (1,6,9)
(kuřecí stehno, slanina, česnek, sójová omáčka, grilovací koření)

II.

500g

III.

440g

Z IV.

300g

Kuskusový salát s kuřecí šunkou, olivami a mozzarellou

470/10g

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

Špagety BOLOGNESE sypané parmezánem (1,3,7)
(špagety, drcená rajčata, vepřové a hovězí maso, červené víno, česnek, koření)

Zabijačkový guláš, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(vepřové maso, játra a ledvinky, rajský protlak, cibule, česnek, koření)

V.
Út 16.04.
I.

Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
470g

Vepřový závitek na smetaně, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(závitek z vepřového masa plněný uzeninou, vejcem a okurkou)

II.

510/5g

Hovězí pečeně na slanině, rýže, ozdoba (1,6,7,9)

III.

500g

Mexické fazole s kousky anglické slaniny, chléb (1,6,7,11)

Z IV.

250g

Těstovinový salát s lososem a čerstvou zeleninou

490g

Smažený vepřový řízek, brambor, okurek (1,3,7)

(fazole červené, anglická slanina, sterilované lečo, rajský protlak, kapie, kukuřice, slanina, česnek, chilli)

V.
St 17.04.

Jarní polévka (6,7,9)

I.

520g

Vídeňská roštěná zdobená smaženou cibulkou, zeleninová rýže (1,6,7,9)

II.

550g

Dalmatské čufty, těstoviny (1,3,7)
(mleté hovězí a vepřové maso, rajský protlak, rajčata, hrášek, paprikové lusky, okurky, paprika mletá)

III.

580g

Pečený párkový bůček, zelí, bramborový knedlík (1,3,6,7,9)

Z IV.

300g

Salát z červené čočky s quinoou, pekingským zelím a sušenými rajčaty (-)

490g

Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)

V.
Čt 18.04.

Hrachová polévka se slaninou (1,6,7,9)

I.

360/20g

Smažený vepřový řízek, bramborový salát, zákusek (1,3,10) (1,3,7,8)

II.

500/150/20g

Velikonoční nádivka, brambor, míchaný salát, zákusek (1,3,6,7) (1,3,7,8)

III.

370/200/20g

Palačinky s třešňovou a broskvovou náplní (6ks), mléko, zákusek (1,3) (7) (1,3,7,8)

420/20g

BIOtěstoviny s rajčaty a vepřovou panenkou, zákusek (1,7) (1,3,7,8)

430/150/20g

Smažený kuřecí řízek, brambor, míchaný salát, zákusek (1,3,7) (1,3,7,8)

Z IV.
V.

Pá 19.04. Státní svátek

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

