Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 27.05.
I.

510/5g

22. týden: 27.05. - 31.05.2019

Dršťková polévka z hlívy ústřičné (1,9) - NOVINKA
Směs pana Hejtmana, žampionová rýže, ozdoba (1,10)
(vepřové maso, žampiony, cibule, sójová omáčka)

II. 550/5g

Kuřecí stehýnko na rozmarýnu, šťouchané brambory, ozdoba (1,6,7,9)

III. 460g

Vepřová játra po tyrolsku, houskový knedlík (1,3,6,7,9,10)
(vepřová játra, cibule, kořenová zelenina, slanina, smetana, hořčice, citron)

Z IV. 300g
V. 430/10g
Út 28.05.
I.

490/150g

Kuskusový salát s kuřecí šunkou, olivami a mozzarellou
Smažený filet z tresky, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7)
Hovězí polévka s rýží a hráškem (6,7,9)
Kuřecí závitek se šunkou a sýrem, bramborová kaše, mrkvový salát (1,6,7,9)

II. 510g

Hovězí maso na pepři, těstoviny (1,6,7,9)

III. 480g

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

Z IV. 300g

Těstovinový salát s kuřecím masem a sýrem niva
(těstoviny, kuřecí maso, čekanka, dýně, sýr niva, jarní cibulka, kari dresink)

V. 430/150g
St 29.05.
I.

480g

II.

430g

Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, mrkvový salát (1,3,7)
Italská zeleninová polévka (6,7,9)
Čevabčiči s hořčicí a cibulí, brambor (1,3,6,7,9,10)
(mleté hovězí a vepřové maso, cibule, hořčice, paprika mletá)

Roštěná po orientálsku, houskový knedlík (1,3,6,7)
(hovězí maso, rajský protlak, kapie, cibule, červené víno, žampiony, sójová omáčka, worcester, česnek)

III. 340/150g
Z IV. 175g

Taštičky se špenátem, mozzarellou a anglickou slaninou, červená řepa (1,7)
Čerstvý salát CAESAR s kuřecím masem a krutony (1,3,4,7,10)
(římský salát, kuřecí maso, majonéza, smetana, sardelová pasta, česnek, cherry rajčata, krutony, sýr parmazán)

V.

520/150g

Čt 30.05.
I.

500g

II. 510/5g

Smažené kuřecí paličky, brambor, červená řepa (1,3,7)
Hrachová polévka s kroupami (1,6,7,9)
Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, zelí (1)
Srbská vepřová kotletka b.k., rýže, ozdoba (1,6,7,9)
(vepřové maso, sterilované lečo, rajský protlak)

III. 410/200g
Z IV. 290/5g

Domácí buchty plněné tvarohem, mléko (1,3,7,9,13) (7)
Šmakounové špagety sypané sýrem, ozdoba (1,3,7,9)
(šmakoun s rajčatovou omáčkou s česnekem a oreganem)

V. 490g
Pá 31.05.
I.

430/20g

Smažený kuřecí řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Hovězí polévka s játrovou rýží (1,3,6,7,9)
Štěpánská hovězí pečeně, houskový knedlík, zákusek (1,3,6,7,9) (1,3,7,8)
(hovězí maso, vejce, slanina)

II. 320/60/20g Tortilla s restovaným kuřecím masem a BBQ omáčkou, ledový salát a zakysaná smetana, zákusek
(1,7,10) (7) (1,3,7,8)

P III. 430/60/20g Minutkový guláš z vepřové panenky, rýže basmati, obloha, zákusek ((rýže 200g)(1,6,7,9,10)) (1,3,7,8)
(vepřové maso, kečup, žampiony, uzenina, sójová omáčka, worcester, marináda barbecue)

Z IV.
Těstovinový salát s kuřecím masem a červenými fazolemi, zákusek (1,3,7,10) (1,3,7,8)
Z - zdravá
kuchyně, PSmažený
- příplatkové
jídlo
Změna jídelníčku vyhrazena!
V. 530/20g
karbanátek,
brambor, okurek, zákusek (1,3,7) (1,3,7,8)
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.
310/20g

objednávky: obedy@days.cz, +420 466 951 572, 739 625 446, info alergeny: +420 466 951 571

www.days.cz

