Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 11.11.
I.

600/5g

46. týden: 11.11. - 15.11.2019

Hrášková krémová polévka (1,6,7,9)
Kuřecí stehýnko po srbsku, rýže, ozdoba (1,6,7,9)
(kuřecí stehno, sterilované lečo, paprikové lusky, rajský protlak)

II. 410/5g

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

III. 500g

Chlupaté knedlíky se škvarky a se zelím (1,6,7,9)

Z IV. 300g

Kuskusový salát s kuřecí šunkou, olivami a mozzarellou

V. 470/10g Smažené filé z tresky, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7)
Út 12.11.
I.

370g

Kuřecí polévka s těstovinami (1,7,9)
Čínské nudle s kuřecím masem (1,6,11)

II. 430g

Hovězí maso s koprovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,6,7,9)

III. 590g

Opečená jitrnička, kysané zelí, brambor (1,3,7) - NOVINKA

Z IV.

300g

Těstovinový salát s krabími tyčinkami a zeleninou
(těstoviny, krabí tyčinky, červená cibule, bambusové výhonky, kukuřice)

V. 490g
St 13.11.
I.

480g

Smažený vepřový řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Jarní 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)

II. 430g
III. 410g

Rajská hovězí pečeně, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
Penne v sýrové omáčce se šunkou, anglickou slaninou a bylinkami (1,7)
(těstoviny, smetana, šunka, žampiony, sýr eidam a niva, slanina, zelená petržel, oregano)

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 14.11.
I.

355/30g

II. 510/5g

Polévka Bulharská fazolačka (1,6,7,9)
Provensálský kuřecí steak, bramborové mini rösti, mexický dresink (1,6,7) (3,7,10)
Směs pana Hejtmana, žampionová rýže, ozdoba (1,6,7,10)
(vepřové maso, žampiony, cibule, sójová omáčka)

III. 380/200g Taštičky s jablky sypané skořicí, mléko (1,6,7) (7)
Z IV. 330/5g

Losos s čočkou po indicku, ozdoba (4) - NOVINKA
(losos, čočka, sterilovaná rajčata, mrkev, česnek, citronová šťáva, kari koření, zázvor, chilli)

V. 490g
Pá 15.11.
I.

Smažený kuřecí řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Hovězí polévka s masovou rýží (1,3,6,7,9)

Hovězí guláš, houskový knedlík, cibule (1,3,6,7,9)
II. 350/60g Tortilla PICANTES s trhaným vepřovým masem, ledový salát a zakysaná smetana (1,6,7,11,12) (7)
430/10g

OSTRÉ!! (tortilla tomatová s chilli, vepřové maso, hoisin, papričky Jalapeńos, sójová omáčka, rýže, fazole, sýr čedar)

P III. 440/50g Pekingské masové nudličky, rýže basmati, vietnamský zelný salát ((rýže 200g)(1,6,11)) (11)
(směs z kuřecího a vepřového masa, žampionů, pórku a hlávkového zelí)

Z IV. 310g
V. 530g

Těstovinový salát s kuřecím masem a červenými fazolemi (1,3,6,7,10)
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

