Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 14.10.
I.

640g

42. týden: 14.10. - 18.10.2019

Vločková polévka (1,6,7,9)
Kuřecí stehýnko na divokém koření, staročeské zelí, noky (1,3,6,7,9)
(kuřecí stehno se slaninou na tymiánu, jalovci, bobkovém listu, šalvěji a koriandru; červené zelí s cibulkou, kmínem,
skořicí, tymiánem a hřebíčkem)

II. 510g

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

III. 540/5g
Z IV.

300g

Vepřová játra se zeleninou a mandlemi, rýže, ozdoba (6,8)
Bulgurový salát se sýrem feta
(bulgur, cuketa, žampiony, červená cibule, paprika, pesto, grilovací koření, sýr feta)

V. 470/10g Smažené filé z tresky, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7)
Út 15.10.
I.

460/150g

II. 510/5g
III. 520g
Z IV. 250g

Kuřecí polévka s těstovinami (1,7,9)
Hovězí líčka na červeném víně, bramborová kaše, míchaný salát (1,6,7,9)
Restovaná krůtí prsa na barevném pepři, rýže, ozdoba (1,6,7,9)
Čočka na kyselo s cibulkou, opečená klobása, okurek (1,10)
Těstovinový salát s lososem a čerstvou zeleninou

V. 430/150g Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, míchaný salát (1,3,7)
St 16.10.
I.

530/150g

Pórková polévka s vejci (1,3,6,7,9)
Mletý steak v pepřové omáčce, brambor, salát z červeného zelí (1,3,6,7,9) (-)
(mleté hovězí a vepřové maso, smetana, barevný a černý pepř)

II. 430g

Myslivecká hovězí pečeně, houskový knedlík (1,3,4,6,7,9)
(hovězí maso, kořenová zelenina, sterilované okurky, slanina, bílé víno, sardelová pasta)

III. 535g

Filé z tresky po italsku, špagety (1,9)
(rybí filé, rajský protlak, cibule, mrkev, celer, petržel, koření)

Z IV. 250g
V.

480g

Směs listových salátů s balkánským sýrem, červenou řepou a rukolou (7)
Kuřecí stripsy, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
(smažené marinované kuřecí maso v kukuřičné strouhance)

Čt 17.10.
I.

510g

Fazolová polévka s bramborem (1,6,7,9)
Marinované kuřecí maso v BBQ omáčce se zeleninou, těstoviny (1,6,7,9,10)
(kuřecí maso, brokolice, sterilovaná kapie, kukuřice, barbecue, mexická marináda, sójová omáčka)

II. 460/5g

Maďarská vepřová kotletka b.k., šťouchané brambory, ozdoba (1,6,7,9,10)
(vepřové maso, rajský protlak, sterilované lečo, slanina, worcester)

III. 380/200g Kynuté knedlíky s borůvkami sypané skořicí, mléko (1,3,7) (7)
Z IV. 380g

Kuskus s kuřecím masem a zeleninou (1,6,7,9)

V. 490g

Smažený kuřecí řízek, brambor, okurek (1,3,7)

Pá 18.10.
I.

470g

II. 510/5g

Hovězí polévka s fritátovými nudlemi (1,3,6,7,9)
Španělský ptáček, houskový knedlík (1,3,6,7,9,10)
Minutkový guláš, rýže, ozdoba (1,6,7,9,10)
(vepřové maso, kečup, uzenina, sójová omáčka, barbecue, žampiony)

P III. 440/60g Kuřecí prsíčko se šunkou, sýrem a broskví, americké brambory, obloha (1,6,7,9)
Z IV. 260g
V. 500g

Cizrnový salát s rajčaty a sušenou šunkou (12)
Smažený holandský řízek, brambor, okurek (1,3,7)
(mleté vepřové maso se sýrem v trojobalu)

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

