Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 18.11.
I.

450/150g

II. 430g

47. týden: 18.11. - 22.11.2019

Kapustová polévka s bramborem (1,6,7,9)
Kuřecí kousky v pivním těstíčku, bramborová kaše, zelný salát s mrkví (1,3,7)
Debrecínský guláš, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(vepřové maso, cibule, rajský protlak, uzenina)

III. 540/5g
Z IV. 300g

Vepřová játra na slanině, rýže, ozdoba (1,6,7,9)
Těstovinový salát s restovanou zeleninou a parmezánem

V. 470/10/150g Smažené filé z tresky, bramborová kaše, ozdoba citron, zelný salát s mrkví (1,3,4,7)
Út 19.11.
I.

530g

II. 460/5g
III. 480g

Slepičí polévka s těstovinami (1,7,9)
Slepice na paprice, těstoviny (1,6,7,9)
Roštěná na hrášku, šťouchané brambory, ozdoba (1,6,7,9)
Fazole po bretaňsku, opečená klobása, okurek (1)
(bílé fazole, rajský protlak, kečup, slanina, česnek, smažená cibulka)

Z IV. 300g
V.

490g

St 20.11.
I.

450/10g

Ledový salát s tuňákem a vejci
Smažený vepřový řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Polévka z fazolových lusků na kyselo (1,6,7,9)
Švédské masové kuličky, bramborové rösti, ozdoba brusinky (1,3,6,7,9) (-)
(sekané vepřové a hovězí maso, smetana, cibule, zázvor, muškátový květ, pepř černý)

II. 430g

Pražská hovězí pečeně, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(hovězí maso, slanina, vejce, uzenina, hrášek)

III. 350/50g

Asijské taštičky plněné kuřecí směsí s tmavou pikantní omáčkou, vietnamský zelný salát (1,3,6,11) (11)
OSTRÉ!!! (kuřecí maso, vejce, cibule, mrkev, česnek, hoisin, sójová omáčka, sriracha chilli omáčka, sezam)

Z IV. 350g
V. 490g
Čt 21.11.
I.

440g

Bulgur s hlívou ústřičnou, sušenými rajčaty a zeleninou (1)
Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Čočková polévka s klobásou (1,6,7,9)
Záhorácký závitek, bramborový knedlík (1,3,6,7,9)
(závitek z vepřového masa plněný kysaným zelím)

II. 510/5g

Kuřecí KUNG-PAO, kari rýže, ozdoba (1,5,6,11)

III. 430g

Kynuté knedlíky s meruňkami a zakysanou smetanou, sypané skořicí (1,3,7,12)

Z IV. 320/30g
V. 490g
Pá 22.11.
I.

510/5g

II. 470g

Špecle s restovanými hříbky a zeleninou, rajské jablko (1,3,6,7,9)
Smažený kuřecí řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
Hovězí maso na žampionech, rýže, ozdoba (1,6,7,9)
Fusilli s drcenými rajčaty a vepřovou panenkou sypané sýrem (1,7)
(těstoviny vřetena, vepřové maso, drcená rajčata, sýr mozzarella a eidam, česnek, oregano, bazalka)

P III. 325/100g

Krůtí steak v pepřové omáčce, zelenina na slanině, chléb (1,6,7,9) (1,6,7,11)

Z IV. 300g

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

V. 500g

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

