Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 20.05.
I.

490/5g

21. týden: 20.05. - 24.05.2019

Kapustová polévka s bramborem (1,6,7,9)
Kuřecí paličky ve SWEET CHILLI omáčce, rýže basmati, ozdoba ((rýže 200g) (-)) - NOVINKA
OSTRÉ!! (kuřecí stehýnka, sweet chilli omáčka, pórek, česnek)

II.

430g

Vepřový plátek po valašsku, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(vepřové maso, žampiony, smetana, ocet, kopr)

III. 510g
Z IV. 250g

Francouzské brambory, okurek (3,7,9)
Salát SHANGHAI s grilovaným kuřecím masem (1)
(čínské nudle, hlíva, kuřecí maso, červená paprika, polníček, klíčky mungo, sweet chilli dresink)

V.

430/10g

Út 21.05.

Smažený filet z tresky, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7)
Slepičí polévka s těstovinami (1,7,9)

I.

480g

Hovězí pečeně na čerstvém zázvoru, brambor, tatarská omáčka (1,3,6,7,9,10)

II.

450g

Slepice na paprice, houskový knedlík (1,3,6,7,9)

III. 460g

Uzená krkovička zapečená v šouletu, okurek (1)
(hrách, kroupy, uzené maso, cibule, česnek, majoránka)

Z IV. 250g
V.

490g

St 22.05.
I.

550g

II.

560g

Těstovinový salát s lososem a čerstvou zeleninou
Smažený vepřový řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Polévka Krkonošská cibulačka (3,6,7,9)
Těftěly s rajskou omáčkou, těstoviny (1,3,6,7,9)
(mleté vepřové a hovězí maso s rajskou omáčkou)

Vepřové maso na česneku, zelí, chlupatý knedlík (1)
III. 430/150g Kořeněné rybí filé, bramborová kaše, hlávkový salát (4,7)
Z IV. 350g
V.

490g

Čt 23.05.

Mrkvový salát s cizrnou, zeleninou a sezamem (1,6,7,11)
Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Gulášová polévka s masem (1,6,7,9)

I.

430g

Vepřová kýta na smetaně, houskový knedlík (1,3,6,7,9,10)

II.

510/5g

Čína z vepřového masa, kari rýže, ozdoba (1,6,11)

III. 410/200g Moravské koláče, mléko (1,3,7) (7)
Z IV. 320/30g
V.

490g

Pá 24.05.
I.

550/5g

Špecle s restovanými hříbky a zeleninou, rajské jablko (1,3,6,7,9)
Smažený kuřecí řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Hovězí polévka s fritátovými nudlemi (1,3,6,7,9)
Španělský ptáček, rýže, ozdoba (1,3,6,7,9,10)
(závitek z hovězího masa plněný uzeninou, okurkou, vejcem a slaninou)

II.

550g

Špagety pánů z Hostovic sypané sýrem (1,6,7,9)
(kuřecí maso, kapie, kečup, pórek, sójová omáčka)

P III. 325/100g Steak z vepřové panenky v pepřové omáčce, zelenina na slanině, chléb (1,6,7,9) (1,6,7,11)
(vepřový steak ve smetanové omáčce s barevným pepřem, fazolové lusky a baby karotka na slanině)

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

