Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 30.03.
I.

410/5g

II.

600/5g

14. týden: 30.03. - 03.04.2020

Brokolicová polévka (1,6,7,9)
Vepřová kotletka b.k. na pivě, šťouchané brambory, ozdoba (1,6,7,9) (-)
Kuřecí stehýnko po srbsku, rýže, ozdoba (1,6,7,9) (-)
(kuřecí stehno, sterilované lečo, paprikové lusky, rajský protlak)

III. 440g

Zabijačkový guláš, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(vepřové maso, játra a ledvinky, rajský protlak, cibule, česnek, koření)

Út 31.03.
I.

430g

Kuřecí polévka s těstovinami (1,7,9)
Štěpánská hovězí pečeně, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(hovězí maso, vejce, slanina)

II.

460g

Kuřecí v ústřicové omáčce se zeleninou, jasmínová rýže ((rýže 200g) (1,2,11)) - NOVINKA
(kuřecí maso, ústřicová omáčka, sezam a sezamový olej, červená cibule, pór, mrkev, bambusové plátky)

III. 490g
St 01.04.
I.

550g

II.

500g

Hrachová kaše s cibulkou, uzená krkovička, okurek (1)
Jarní zeleninová polévka (6,7,9)
Těftěly s rajskou omáčkou, těstoviny (1,3,6,7,9)
(mleté vepřové a hovězí maso s rajskou omáčkou)

III. 580g
Čt 02.04.

Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, zelí (1)
Kořeněné filé z tresky, brambor, hrášek na másle (4,7,9)
Zelná polévka s klobásou (1,6,7,9)

I.

430/150g

Smažený vepřový řízek, brambor, zelný salát s křenem (1,3,7) (-)

II.

510g

Hovězí maso po maďarsku, těstoviny (1,6,7,9)
OSTRÉ! (hovězí maso, paprikové lusky, drcená rajčata, cibule, chilli)

III. 430g
Pá 03.04.
I.

540/5g

Kynuté knedlíky s meruňkami a zakysanou smetanou, sypané skořicí (1,3,7,12)
Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
Frankfurtský závitek, rýže, ozdoba (1,6,7,9) (-)
(závitek z hovězího masa plněný mletým vepřovým masem a uzeninou ve smetanové omáčce s paprikou)

II.

460g

P III. 440/60g

Zapečené šunkové flíčky, okurek (1,3,6,7,9)
Kuřecí prsíčko se šunkou, sýrem a broskví, americké brambory, obloha (1,6,7,9) (-)

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

