Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 02.12.
I.

510/5g

II. 430g

49. týden: 02.12. - 06.12.2019

Zeleninová polévka s opraženou krupicí (1,3,6,7,9)
Kuřecí prsíčko s mandlemi, rýže, ozdoba (6,8,10)
Vepřový guláš, houskový knedlík (1,3,6,7,9)

III. 470/30g Smažená vepřová játra, brambor, provensálský dresink (1,3,7) (1,3,6,7,10)
Z IV. 300g

Těstovinový salát s kuřecím masem a sýrem niva
(těstoviny, kuřecí maso, čekanka, dýně, sýr niva, jarní cibulka, kari dresink)

V. 470/10g Smažené filé z tresky, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7)
Út 03.12.
I.

510g

Kuřecí polévka s těstovinami (1,7,9)
Hovězí maso po makedonsku, těstoviny (1,9)
(hovězí maso, celer, mrkev, rajský protlak, fazolové lusky, víno červené)

II. 460g

Přírodní vepřový závitek, houskový knedlík (1,3,6,7,9,10)
(závitek z vepřového masa plněný okurkou, slaninou, uzeninou a vejcem)

III. 500g

Mexické fazole s kousky anglické slaniny, chléb (1,6,7,11)
OSTRÉ!! (fazole červené, anglická slanina, sterilované lečo, rajský protlak, kapie, kukuřice, slanina, česnek, chilli)

Z IV. 300g
V. 490g
St 04.12.

Ledový salát s tuňákem a vejci
Smažený vepřový řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Kulajda polévka (1,3,6,7,9)
(polévka s koprem, bramborem a vejcem)

I.

480/150g

Chalupářský řízek, bramborová kaše, míchaný salát (1,3,7)
(mleté vepřové a uzené maso obalené v bramborákovém těstíčku)

II. 510/5g

Uherská roštěná, rýže, ozdoba (6,7,9)
(hovězí maso, paprikové lusky, rajský protlak, sójová omáčka, worcester, chilli)

III. 400/150g Zapečené fusilli se špenátem a uzeninou, míchaný salát (1,3,7,9)
Z IV. 250g

Salát s čedarem a krutony (1,3,7,10,12)
(listová směs, sýr čedar, krutony, olivy, červená cibule, červená paprika, hořčicový dresink)

V. 490g
Čt 05.12.
I.

560g

II. 450/5g

Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Hrachová polévka s kroupami (1,6,7,9)
Pomalu pečená krkovička, zelí, chlupatý knedlík (1)
Kuřecí na červeném kari s kokosovým mlékem, jasmínová rýže, ozdoba ((rýže 200g) (1,4,7,9))
OSTRÉ!!! (kuřecí maso, kokosové mléko, baby mrkev, řapíkatý celer, kari pasta, chilli, rybí omáčka)

III. 560g

Nudlový nákyp s tvarohem, kompot (1,3,7)

Z IV. 350/30g Selská zeleninová směs s kousky lososa, rajské jablko (4,9)
(brambory, mrkev, žampiony, zelí, červená paprika, hrášek, cibule, losos)

V. 490g
Pá 06.12.
I.

430g

II. 480g

Smažený kuřecí řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
Hovězí maso se šípkovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, okurek (6,7,9)

P III. 480/60g Kuřecí řízek CORDON BLEU, bramborová kaše, obloha (1,3,7)
(smažená kuřecí kapsa plněná uzeninou a sýrem)

Z IV. 300g
V.

530g

Salát se smaženými kuřecími nugetkami a hořčičným dresinkem (1,3,7,10)
Smažený karbanátek, bramborová kaše, 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

