Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 24.02.
I.

500g

II. 510/5g

9. týden: 24.02. - 28.02.2020

Hrášková krémová polévka (1,6,7,9)
Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, zelí (1)
Kuřecí KUNG-PAO, rýže, ozdoba (1,5,6,11) (-)
OSTRÉ!! (kuřecí maso, zelenina, arašídy, hoisin, worcester, sójová omáčka, chilli, zázvor)

III. 460g
Z IV. 300g

Francouzské brambory s vepřovým masem, okurek (3,7)
Těstovinový salát s kuřecím masem a sýrem niva
(těstoviny, kuřecí maso, čekanka, dýně, sýr niva, jarní cibulka, kari dresink)

V. 470/10g
Út 25.02.
I.

540/5g

Smažené filé z tresky, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7) (-)
Hovězí polévka s fritátovými nudlemi (1,3,6,7,9)
Přírodní vepřový závitek, rýže, ozdoba (1,3,6,7,9,10) (-)
(závitek z vepřového masa plněný okurkou, slaninou, uzeninou a vejcem)

II. 430g

Plzeňský hovězí guláš, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(hovězí maso, rajský protlak, pivo, slanina)

III. 470/150g
Z IV. 380g

Filé z tresky zapečené v sýrovém bešamelu, brambor, mrkvový salát (1,3,4,6,7,9) (-)
Salát COLESLAW s toskánskou bagetkou (1,3,6,7,8,10,11) - NOVINKA
(bílé zelí s mrkví v majonéze)

V. 430/150g
St 26.02.

Smažený vepřový řízek, brambor, mrkvový salát (1,3,7) (-)
Kmínová polévka s vejci (1,3,6,7,9)

I.

510g

Roštěná na paprice, těstoviny (1,6,7,9)

II.

560g

Pomalu pečená krkovička, špenát, chlupatý knedlík (1,3,9)

III. 520g
Z IV. 250g

Hrachová kaše s cibulkou, opečená klobása, okurek (1)
Salát NICE (3,4,7,10,12)
(listová směs, tuňák, vejce, černé olivy, červená cibule, cherry rajčata, hořčicový dresink)

V. 540g
Čt 27.02.
I.

470/150g

Smažený květák, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Hrstková polévka (1,6,7,9)
Husarská roláda, bramborová kaše, salát z kysaného zelí (1,6,7,9) (-)
(vepřová roláda plněná mletým hovězím masem)

II. 510/5g

Kuřecí prsíčko na červeném víně, rýže, ozdoba (1,6,7,9) (-)

III. 380/200g

Kynuté knedlíky s borůvkami sypané skořicí, mléko (1,3,7) (7)

Z IV. 420g

BIOtěstoviny s rajčaty a vepřovou panenkou (1,7)
(BIOtěstoviny, vepřové maso, drcená rajčata, sýr mozzarella a eidam, česnek, oregano, bazalka)

V. 430/150g
Pá 28.02.
I.

430/20g

Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, salát z kysaného zelí (1,3,7) (-)
Hovězí polévka s játrovou rýží (1,3,6,7,9)
Cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík, zákusek (1,3,6,7,9) (1,3,7,8)
(hovězí maso, sterilované lečo, rajský protlak, slanina)

II. 410/20g

Penne v sýrové omáčce se šunkou, anglickou slaninou a bylinkami, zákusek (1,7) (1,3,7,8)
(těstoviny, smetana, šunka, žampiony, sýr eidam a niva, slanina, zelená petržel, oregano)

P III. 430/60/20g Smažené kuřecí rarášky, šťouchané brambory se slaninou, obloha, zákusek (1,3,9,10) (-) (1,3,7,8)
OSTRÉ! (kuřecí maso smažené v kořeněném pivním těstíčku)

Z IV. 320/20g

Vietnamský salát Bún bò Nam Bô, zákusek (4,5) (1,3,7,8)
OSTRÉ!!! (rýžové nudle, hovězí maso, ledový salát, mrkev, klíčky mungo, rybí omáčka, chilli papričky, arašídy, zázvor)

V. 530/20g

Smažený karbanátek, brambor, okurek, zákusek (1,3,7) (1,3,7,8)

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

