Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 13.05.
I.

450/150g

20. týden: 13.05. - 17.05.2019

Polévka z hlávkového zelí (1,6,7,9)
Maminčino kuřecí stehýnko, těstoviny, červená řepa (1,6,7,9)
(kuřecí maso, vepřová játra, žampiony, slanina)

II. 560g

Vepřové maso ala bažant, špenát, bramborový knedlík (1,3,6,7,9)

III. 540/5g

Vepřová játra na cibulce, rýže, ozdoba (1,6,7,9)

Z IV. 250g

Salát s čedarem a krutony (1,3,7,10,12)
(listová směs, sýr čedar, krutony, olivy, červená cibule, červená paprika, hořčicový dresink)

V. 430/10/150g Smažený filet z tresky, brambor, ozdoba citron, červená řepa (1,3,4,7) - NOVINKA
Út 14.05.
I.

540/5g

Hovězí polévka s těstovinami (1,6,7,9)
Přírodní vepřový závitek, rýže, ozdoba (1,3,6,7,9,10)
(závitek z vepřového masa plněný okurkou, slaninou, uzeninou a vejcem)

II. 430g

Maďarský hovězí guláš, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(hovězí maso, sterilované lečo, paprika mletá, česnek, majoránka)

III. 490g

Čočka na kyselo s cibulkou, sázené vejce, okurek (1,3,10)

Z IV. 300g

Těstovinový salát s restovanou zeleninou a parmezánem

V. 490g
St 15.05.
I.

520g

II.

430g

Smažený vepřový řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Pórková polévka s vejci (1,3,6,7,9)
Plněné zelí, brambor, tatarská omáčka (1,3,6,7,9,10)
(listy hlávkového zelí plněné mletým hovězím a vepřovým masem)

Lesnická roštěná, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(hovězí maso, žampiony, cibule, hrášek)

III. 430g
Z IV. 300g

Zapečené těstoviny s tuňákem, okurek (1,3,4,7,9)
Tarhoňový salát s hlívou ústřičnou (1,6,14)
(těstoviny, hlíva ústřičná, čerstvá paprika, chilli, česnek, ústřicová omáčka, zázvor)

V.

490g

Čt 16.05.
I.

460/150g

II. 510g
III.
Z IV. 350/30g

380/200g

V. 430/150g
Pá 17.05.
I.

430g

II. 400/5g

Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Fazolová polévka s klobásou (1,6,7,9)
Vepřová kýta na rozmarýnu, mrkvové pyré, míchaný salát (1,6,7,10)
Kuřecí maso s nivou a žampiony, těstoviny (1,6,7,9)
Kynuté knedlíky s borůvkami sypané skořicí, mléko (1,3,7) (7)
Dušená šunka s cuketou, rýže natural, rajské jablko ((rýže 200g)(6,7,9))
Smažený kuřecí řízek, brambor, míchaný salát (1,3,7)
Hovězí polévka s masovou rýží (1,3,6,7,9)
Svíčková na smetaně, houskový knedlík (1,3,6,7,9,10)
Pikantní BASMATI s vepřovým masem, ozdoba rukola (9)
(rýže basmati, vepřové maso, kořenová zelenina, křen, česnek, mletá paprika, kurkuma, zázvor, římský kmín)

P III. 480/60g

Kuřecí řízek CORDON BLEU, bramborová kaše, obloha (1,3,7)
(smažená kuřecí kapsa plněná uzeninou a sýrem)

Z IV.

300g

V. 530g

Zeleninový salát se smaženými kuřecími nugetkami a hořčičným dresinkem (1,3,7,10)
Smažený karbanátek, bramborová kaše, 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

