Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 26.08.
I.

520/150g

II. 540g

35. týden: 26.08. - 30.08.2019

Hrášková krémová polévka (1,6,7,9)
Smažené kuřecí paličky, bramborová kaše, míchaný salát (1,3,7)
Vepřový guláš kata Mydláře, lázeňský knedlík (1,3,6,7,9)
(vepřové maso a játra, cibule, sterilovaná kapie a okurky, kečup, paprika mletá, chilli)

III. 420/150g
Z IV. 300g

Kuřecí rizoto sypané sýrem, míchaný salát (1,6,7,9)
Těstovinový salát s kuřecím masem a sýrem niva
(těstoviny, kuřecí maso, čekanka, dýně, sýr niva, jarní cibulka, kari dresink)

Út 27.08.
I.

460g

Uzená polévka s rýží (6,9)
Hukvaldský vepřový závitek, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(závitek z vepřového masa plněný směsí vajec, žampionů a slaniny)

II. 400g

Lasagne BOLOGNESE (1,7,9)
(zapečené těstoviny plněné směsí mletého hovězího a vepřového masa, zeleniny a bešamelu se sýrem)

III. 490g
Z IV. 300g
St 28.08.
I.

480g

Hrachová kaše s cibulkou, uzená krkovička, okurek (1)
Ledový salát s tuňákem a vejci
Pórková polévka s vejci (1,3,6,7,9)
Čevabčiči s hořčicí a cibulí, brambor (1,3,6,7,9,10)
(mleté hovězí a vepřové maso, cibule, hořčice, paprika mletá)

II. 430g
III. 330/150g

Hovězí maso s houbovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,7)
Bačovy taštičky s anglickou slaninou a sýrem, červená řepa (1,7)
(bramborové taštičky plněné uzeným sýrem)

Z IV. 300g

Tarhoňový salát s hlívou ústřičnou (1,6,14)
(těstoviny, hlíva ústřičná, čerstvá paprika, chilli, česnek, ústřicová omáčka, zázvor)

Čt 29.08.
I.

510/5g

Frankfurtská polévka s klobásou (1,6,7,9)
Marinované kuřecí maso v BBQ omáčce se zeleninou, rýže, ozdoba (1,6,7,9,10)
(kuřecí maso, brokolice, sterilovaná kapie, kukuřice, barbecue, mexická marináda, sójová omáčka)

II. 410/5g

Vepřová kotletka b.k. na pivě, šťouchané brambory, ozdoba (1,6,7,9)

III. 400g

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7)

Z IV. 290g
Pá 30.08.
I.

510/20g

II. 575/20g

Cizrnové měšce se sýrem, dušená zelenina (7,9)
Hovězí polévka s játrovou rýží (1,3,6,7,9)
Rajská hovězí pečeně, těstoviny, zákusek (1,6,7,9) (1,3,7,8)
Pečený vepřový bůček, zelí, bramborový knedlík, zákusek (1,3) (1,3,7,8)

P III. 400/60/20g Krůtí prsa se žampiony a mandlemi, rýže basmati, obloha, zákusek ((rýže 200g)(3,6,8,10)) (1,3,7,8)
(nudličky krůtího masa s pórkem, žampiony, kápií a mandlemi)

Z IV. 300/20g

Salát z červené řepy s balkánským sýrem, zákusek (7) (1,3,7,8)

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

