Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 30.09.
I.

600/5g

II.

430g

40. týden: 30.09. - 04.10.2019

Dršťková polévka z hlívy ústřičné (1,9) - NOVINKA
Pečené kuřecí stehýnko, rýže, ozdoba (1,7)
Sikulská vepřová kotletka b.k., houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(vepřové maso, kysané zelí, smetana, paprika mletá, česnek)

III. 390g
Z IV. 300g

Kachní jatýrka na bylinkách a smetaně, americké brambory (1,6,7)
Těstovinový salát s kuřecím masem a sýrem niva
(těstoviny, kuřecí maso, čekanka, dýně, sýr niva, jarní cibulka, kari dresink)

V.

470/10g

Út 01.10.
I.

480g

II.

510/5g

Smažené filé z tresky, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7)
Kuřecí polévka s těstovinami (1,7,9)
Vepřové maso na česneku, staročeské zelí, houskový knedlík (1,3)
(červené zelí s cibulkou, kmínem, skořicí, tymiánem a hřebíčkem)

Srbská roštěná, rýže, ozdoba (1,10)
(hovězí maso, sterilované lečo, uzenina, hořčice plnotučná, paprika mletá)

III. 650g
Z IV. 300g
V.

490g

St 02.10.

Ukrajinský boršč, slané vdolky (1,3,6,7,9)
Kuskusový salát s kuřecí šunkou, olivami a mozzarellou
Smažený vepřový řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Kmínová polévka s vejci (1,3,6,7,9)

I.

430/150g

Domácí pečená sekaná, bramborová kaše, okurkový salát (1,3,7)

II.

510g

Pardubický hovězí gulášek, těstoviny (1,3,6,7,9,10)
(hovězí maso, sterilované okurky, uzenina, vejce, slanina, hořčice plnotučná)

III. 520g
Z IV. 250g

Hrachová kaše s cibulkou, opečená klobása, okurek (1)
Salát NICE (3,4,7,10,12)
(listová směs, tuňák, vejce, černé olivy, červená cibule, cherry rajčata, hořčicový dresink)

V.

490g

Čt 03.10.

Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Hrstková polévka (1,6,7,9)

I.

610g

Pomalu pečená krkovička, dušená kapusta, brambor (1)

II.

470g

Vepřový závitek na smetaně, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(závitek z vepřového masa plněný uzeninou, vejcem a okurkou)

III. 400/200g Taštičky s povidly sypané strouhankou, mléko (1,7) (7)
Z IV. 320/5g

Šmakoun v jarní zelenině, rýže natural, ozdoba ((rýže 200g)(1,3,6,7,9))
(šmakoun se zeleninou v provensálské marinádě s olivovým olejem)

V.

490g

Pá 04.10.
I.

510g

Smažený kuřecí řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Hovězí polévka s krupicovými noky (1,3,6,7,9)
Rajská hovězí pečeně, těstoviny (1,6,7,9)

II.
Kuřecí nudličky na kari, kari rýže, ozdoba (1,6,7,10)
P III. 325/100g Steak z vepřové panenky v pepřové omáčce, zelenina na slanině, chléb (1,6,7,9) (1,6,7,11)
510/5g

(vepřový steak ve smetanové omáčce s barevným pepřem, fazolové lusky a baby karotka na slanině)

Z IV. 300g
V.

530g

Salát s rýžovými nudlemi, teriyaki kuřecím masem a sezamem (1,6,11,12)
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

