Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 18.05.

21. týden: 18.05. - 22.05.2020

Bramborová polévka s paprikou (1,6,7,9)

I.

510/5g

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

II.

560g

Vepřové maso ala bažant, špenát, chlupatý knedlík (1,3,6,7,9)

III. 470/10g
Út 19.05.
I.

450/10g

II.

430g

Smažené filé z tresky, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7) (-)
Hovězí polévka s rýží a hráškem (6,7,9)
Švédské masové kuličky, bramborové rösti, ozdoba brusinky (1,3,6,7,9) (-)
(sekané vepřové a hovězí maso, smetana, cibule, zázvor, muškátový květ, pepř černý)

Cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(hovězí maso, sterilované lečo, rajský protlak, slanina)

III. 470g

Fusilli s drcenými rajčaty a vepřovou panenkou sypané sýrem (1,7)
(těstoviny vřetena, vepřové maso, drcená rajčata, sýr mozzarella a eidam, česnek, oregano, bazalka)

St 20.05.
I.

490/150g

II.

400/5g

Pórková polévka s vejci (1,3,6,7,9)
Kuřecí závitek se šunkou a sýrem, bramborová kaše, hlávkový salát (1,6,7,9) (-)
Pardubické masové nudličky, jasmínová rýže, ozdoba ((rýže 200g) (1,6,7,9,10)) (-)
OSTRÉ! (vepřové maso, cibule, sterilovaná kapie, pórek, sójová omáčka, BBQ omáčka, bílé víno, chilli)

III. 490g
Čt 21.05.

Čočka na kyselo s cibulkou, uzená krkovička, okurek (1,10)
Fazolová polévka se slaninou (1,6,7,9)

I.

430/10g

Hovězí guláš, houskový knedlík, cibule (1,3,6,7,9) (-)

II.

490g

Smažený vepřový řízek, brambor, okurek (1,3,7)

III. 400g
Pá 22.05.

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7)
Hovězí polévka s těstovinami (1,6,7,9)

I.

520/5g

Vídeňská roštěná zdobená smaženou cibulkou, zeleninová rýže, ozdoba (1,6,7,9) (-)

II.

410g

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

P III. 480g

Králičí hřbet na česneku, staročeské zelí, houskový knedlík (1,3)
(červené zelí s cibulkou, kmínem, skořicí, tymiánem a hřebíčkem)

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

