Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 17.02.
I.

355/30g

II. 510/5g

8. týden: 17.02. - 21.02.2020

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

III. 460g

Vepřová játra po tyrolsku, houskový knedlík (1,3,6,7,9,10)
(vepřová játra, cibule, kořenová zelenina, slanina, smetana, hořčice, citron)

Z IV. 250g

Směs listových salátů s balkánským sýrem, červenou řepou a rukolou (7)

V. 470/10g Smažené filé z tresky, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7) (-)
Út 18.02.
I.

370g

II. 430g

Italská zeleninová polévka (6,7,9)
Čínské nudle s kuřecím masem (1,6,11)
Pražská hovězí pečeně, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(hovězí maso, slanina, vejce, uzenina, hrášek)

III. 560g
Z IV. 250g
V. 490g
St 19.02.
I.

480g

II. 510/5g
III. 500g

Vepřové maso dušené v mrkvi, brambor (1,6,7,9)
Těstovinový salát s lososem a čerstvou zeleninou
Smažený vepřový řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Kuřecí polévka s těstovinami (1,7,9)
Domácí sekaná se svíčkovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,6,7,9,10)
Restované kuřecí prsíčko s praženými mandlemi, rýže, ozdoba (6,8,10) (-)
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. 250g

Čerstvý salát s čedarem, krutony a hořčičným dresinkem (1,3,7,10,12)
(listová směs, sýr čedar, krutony, olivy, červená cibule, červená paprika, hořčičný dresink)

V. 490g
Čt 20.02.
I.

490/150g

II. 510g

Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Čočková polévka s klobásou (1,6,7,9)
Kuřecí závitek se šunkou a sýrem, bramborová kaše, zelný salát s červenou řepou (1,6,7,9) (-)
Maďarský hovězí guláš, těstoviny (1,6,7,9)
(hovězí maso, sterilované lečo, paprika mletá, česnek, majoránka)

III. 330/200g Palačinky s horkými malinami, kakao (1,3,7) (7)
Z IV. 300g

Falafel s mletým masem, dušená zelenina (3,6,7,9)
(cizrnová směs na falafel s mletým vepřovým masem)

V. 430/150g Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, zelný salát s červenou řepou (1,3,7) (-)
Pá 21.02.
I.

510/5g

Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
Roštěná po orientálsku, žampionová rýže, ozdoba (1,3,6,7) (-)
(hovězí maso, rajský protlak, kapie, cibule, červené víno, žampiony, sójová omáčka, worcester, česnek)

II. 575g

Pomalu pečený vepřový bůček, zelí, bramborový knedlík (1,3)
P III. 330/60g Zapečená vepřová kotletka b.k. se sýrem, americké brambory, obloha (1,7,9) (-)
Z IV. 240g
V. 530g

Zeleninový salát s kuřecím gyrosem a tortillou (1,7,10) - NOVINKA
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

