Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 01.06.
I.

600/5g

23. týden: 01.06. - 05.06.2020

Květáková polévka (1,6,7,9)
Pečené kuřecí stehýnko, rýže, ozdoba (1,7) (-)

II. 450g

Uzená krkovička s křenovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,6,7,9)

III. 580g

Kořeněné filé z tresky, brambor, hrášek na másle (4,7,9)

Z IV. 300g

Těstovinový salát s restovanou zeleninou a parmezánem
V. 470/30g Smažená vepřová játra, brambor, provensálský dresink (1,3,7) (1,3,6,7,10)

Út 02.06.
I.

560g

II. 490g

Kuřecí polévka s těstovinami (1,7,9)
Zbojnická hovězí pečeně, špenát, chlupatý knedlík (1,3,9)
Kuřecí paličky ve SWEET CHILLI omáčce, jasmínová rýže ((rýže 200g) (1))
OSTRÉ!! (kuřecí stehýnka, sweet chilli omáčka, pórek, česnek)

III. 460g
Z IV.

370g

Zapečené šunkové flíčky, okurek (1,3,6,7,9)
Salát COLESLAW s toskánskou bagetkou (1,3,6,7,8,10,11) - NOVINKA
(bílé zelí s mrkví v majonéze)

V. 490g
St 03.06.

Smažený vepřový řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Polévka z fazolových lusků na kyselo (1,6,7,9)
(polévka z fazolových lusků s bramborem a koprem)

I.

480g

Čevabčiči s hořčicí a cibulí, brambor (1,3,6,7,9,10)
(mleté hovězí a vepřové maso, cibule, hořčice, paprika mletá)

II. 430g
III. 410g

Znojemský hovězí guláš, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
Houbový kuba, okurek (1,9)
(houby, kroupy, cibule, česnek, koření)

Z IV. 175g

Čerstvý salát CAESAR s kuřecím masem a krutony (1,3,4,7,10)
(římský salát, kuřecí maso, majonéza, smetana, sardelová pasta, česnek, cherry rajčata, krutony, sýr parmazán)

V. 540g
Čt 04.06.
I.

500/5g

Smažená křidélka v kukuřičné strouhance, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10) - NOVINKA
Frankfurtská polévka s klobásou (1,6,7,9)
Závitek plněný sekaným masem, šťouchané brambory, ozdoba (1,3,7,9) (-)
(vepřový závitek plněný sekaným hovězím a vepřovým masem)

II. 510g

Kuřecí maso s nivou a žampiony, těstoviny (1,6,7,9)
OSTRÉ! (kuřecí maso, smetana, žampiony, sýr niva, drcená rajčata, bazalka, chilli)

III. 380/10g Kynuté knedlíky s borůvkami sypané skořicí, ozdoba borůvky (1,3,7) (-)
Z IV. 350/30g Dušená šunka s cuketou, rýže natural, rajské jablko ((rýže 200g)(6,7,9)) (-)
V. 490g
Pá 05.06.
I.

510g

Smažený kuřecí řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
Rajská hovězí pečeně, těstoviny (1,6,7,9)

II. 260/60g Mexické kurito s grilovaným kuřecím masem, čedarem a olivami, ledový salát a zakysaná smetana

(1,6,7,10) (7)
OSTRÉ!!! (pšeničná tortilla plněná kuřecím masem, kukuřicí, červenou cibulí, černými olivami, papričkami JALAPEŇOS,
sýrem čedar a eidam)

P III. 430/60g Minutkový guláš z vepřové panenky, rýže basmati, obloha ((rýže 200g)(1,6,7,9,10)) (-)
(vepřové maso, kečup, žampiony, uzenina, sójová omáčka, worcester, marináda barbecue)

Z IV. 300g

Salát s rýžovými nudlemi, teriyaki kuřecím masem a sezamem (1,6,11,12)
(čínské zelí, mrkev, klíčky mungo, jarní cibulka, kuřecí maso, rýžové nudle, teriyaki omáčka, hoisin, sezam)

V. 530g

Smažený holandský řízek, brambor, okurek (1,3,7)
(mleté vepřové maso se sýrem v trojobalu)

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

