Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 25.05.
I.

550g

22. týden: 25.05. - 29.05.2020

Žampionová krémová polévka (1,6,7,9)
Kuřecí stehýnko na španělský způsob, brambor (1,7,9)
(kuřecí stehno, uzenina, bílé víno, kečup, česnek)

II. 430g

Segedinský guláš, houskový knedlík (1,3,6,7,9)

III. 540/5g

Vepřová játra na cibulce, rýže, ozdoba (1,6,7,9) (-)

V. 470/10g

Smažené filé z tresky, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7) (-)

Út 26.05.
I.

530g

II. 460/5g
III. 500g

Slepičí polévka s rýží a hráškem (1,6,7,9)
Slepice na paprice, těstoviny (1,6,7,9)
Roštěná na hrášku, šťouchané brambory, ozdoba (1,6,7,9) (-)
Fazole chilli con carne, chléb (1,3,6,7,9,11)
OSTRÉ!! (červené fazole, vepřové maso, sterilované lečo, cibule, paprika mletá, chilli con carne, česnek, oregano)

V. 490g
St 27.05.
I.

480/150g

Smažený vepřový řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Česneková polévka s bramborem (3,6,7,9)
Chalupářský řízek, bramborová kaše, míchaný zeleninový salát (1,3,7) (-)
(mleté vepřové a uzené maso obalené v bramborákovém těstíčku)

II. 430g
III. 550g

Svíčková na smetaně, houskový knedlík (1,3,6,7,9,10)
Špagety pánů z Hostovic sypané sýrem (1,6,7,9)
(kuřecí maso, kapie, kečup, pórek, sójová omáčka)

V. 490g
Čt 28.05.
I.

460g

Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Gulášová polévka s masem (1,6,7,9)
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)

II. 580g

Pečený párkový bůček, zelí, bramborový knedlík (1,3,6,7,9)

III.

Taštičky s jablky sypané skořicí, mléko (1,6,7) (7)

380/200g

V. 490g
Pá 29.05.
I.

470/20g

Smažený kuřecí řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Hovězí polévka s játrovou rýží (1,3,6,7,9)
Kyjevský závitek, houskový knedlík, zákusek (1,3,6,7,9) (1,3,7,8)
(závitek z hovězího masa plněný okurkou, uzeninou, vejcem a slaninou ve smetanové omáčce)

II. 480/20g

Kuřecí rizoto sypané sýrem, okurek, zákusek (1,6,7,9) (1,3,7,8)

P III. 325/100/20g Krůtí steak 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)

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

