Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 03.06.
I.

510g

23. týden: 03.06. - 07.06.2019

Brokolicová polévka (1,6,7,9)
Polomský vepřový plátek, těstoviny (1,6,7,9)
(vepřové maso, žampiony, smetana, jalovec)

II. 560g

Moravský vrabec, špenát, bramborový knedlík (1,3,6,7,9)

III. 480g

Kuřecí rizoto sypané sýrem, okurek (1,6,7,9)

Z IV. 300g

Kalifornský těstovinový salát
(těstoviny, rajčata, okurka, cuketa, paprika, červená cibule, oliva, sýr parmezán, česnek)

V. 430/10g
Út 04.06.
I.

610g

II. 460g

Smažený filet z tresky, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7)
Hovězí polévka s krupicovými noky (1,3,6,7,9)
Hovězí maso na česneku, dušená karotka, brambor (1,6,7,9)
Hukvaldský vepřový závitek, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(závitek z vepřového masa plněný směsí vajec, žampionů a slaniny)

III. 500g

Mexické fazole s kousky anglické slaniny, chléb (1,6,7,11)
OSTRÉ!! (fazole červené, anglická slanina, sterilované lečo, rajský protlak, kapie, kukuřice, slanina, česnek, chilli)

Z IV. 300g

Ledový salát s tuňákem a vejci
(ledový salát, cibule červená, kukuřice, vejce, tuňák)

V. 490g
St 05.06.
I.

510g

Smažený vepřový řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Česneková polévka s bramborem (3,6,7,9)
Plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(paprikový lusk plněný mletým vepřovým a hovězím masem s rajskou omáčkou)

II. 510/5g
III. 400g
Z IV. 250g
V. 490g
Čt 06.06.
I.

490/150g

Kuřecí KUNG-PAO, rýže, ozdoba (1,5,6,11)
Penne ve smetanové omáčce s kousky lososa (1,3,4,7)
Směs listových salátů s balkánským sýrem, červenou řepou a rukolou (7)
Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Hrstková polévka (1,6,7,9)
Zapečené kuřecí prsíčko s nivou, bramborová kaše, hlávkový salát (1,6,7,9)

II. 430g

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

III. 380/200g

Taštičky s jablky sypané skořicí, mléko (1,6,7) (7)

Z IV. 300g

Falafel s mletým masem, dušená zelenina (3,6,7,9)
(cizrnová směs na falafel s mletým vepřovým masem)

V. 430/150g
Pá 07.06.
I.

510/5g

II. 490g

Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, hlávkový salát (1,3,7)
Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
Znojemská hovězí pečeně, rýže, ozdoba (1,6,7,9)
Milánské špagety sypané sýrem (1,6,7,9)
(vepřové maso, lečo, rajský protlak, oregano)

P III. 400/40/60g Špíz z kuřecího masa, americké brambory, rajčatový dresink, obloha (1,6,7,9) (10)
Z IV. 260g
V. 530g

Cizrnový salát s rajčaty a sušenou šunkou (12)
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

