Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 23.03.
I.

510g

13. týden: 23.03. - 27.03.2020

Zeleninová polévka s bramborem (1,6,7,9)
Polomský vepřový plátek, těstoviny (1,6,7,9)
(vepřové maso, žampiony, smetana, jalovec)

II. 560g
III. 320/60g

Vepřové výpečky, kysané zelí, chlupatý knedlík (1)
Tortilla s restovaným kuřecím masem a BBQ omáčkou, ledový salát a zakysaná smetana (1,7,10) (7)
(pšeničná tortilla plněná kuřecím masem, omáčkou BBQ, paprikou a fazolovou pastou)

Út 24.03.
I.

470g

Hovězí polévka s krupicovými noky (1,3,6,7,9)
Medailonky po kozácku s hořčicí a smaženou cibulkou, brambor (1,3,10)
(medailonky z mletého hovězího a vepřového masa)

II. 510/5g

Restovaná krůtí prsa na barevném pepři, rýže, ozdoba (1,6,7,9) (-)

III. 400g

Penne ve smetanové omáčce s kousky lososa (1,3,4,7)

St 25.03.

Polévka Krkonošská cibulačka (3,6,7,9)
(polévka s bramborem, cibulí, vejci, kořenovou zeleninou a žampiony)

I.

510/5g

Milánská roštěná, rýže, ozdoba (6,7,9) (-)
(hovězí maso, rajský protlak, směs koření)

II. 485/150g

Plněná vepřová roláda, bramborová kaše, salát z červeného zelí (1,3,6,7,9) (-)
(vepřová roláda plněná směsí vajec, uzeného masa a zeleniny)

III. 520g
Čt 26.03.
I.

460/30g

Čočka na kyselo s cibulkou, opečená klobása, okurek (1,10)
Hrachová polévka s kroupami (1,6,7,9)
Vepřová kýta na rozmarýnu, mrkvové pyré, rajské jablko (1,6,7,10) (-)

II. 430g

Znojemský hovězí guláš, houskový knedlík (1,3,6,7,9)

III. 410/200g

Kynutý makový závin, kakao (1,3,7) (7)

Pá 27.03.
I.

430/20g

II. 480/20g

Hovězí polévka s játrovou rýží (1,3,6,7,9)
Svíčková na smetaně, houskový knedlík, zákusek (1,3,6,7,9,10) (1,3,7,8)
Kuřecí rizoto sypané sýrem, okurek, zákusek (1,6,7,9) (1,3,7,8)

P III. 325/100/20g Steak z vepřové panenky v pepřové omáčce, zelenina na slanině, chléb, zákusek (1,6,7,9) (1,6,7,11)
(1,3,7,8)
OSTRÉ! (steak ve smetanové omáčce s barevným pepřem, fazolové lusky a baby karotka na slanině)

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

