Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 29.06.
I.

450/150g

27. týden: 29.06. - 03.07.2020

Bramborová polévka (1,6,7,9)
Maminčino kuřecí stehýnko, těstoviny, červená řepa (1,6,7,9) (-)
(kuřecí stehno, vepřová játra, žampiony, slanina, grilovací koření)

II. 510/5g
III. 460g

Přírodní vepřový plátek, zeleninová rýže, ozdoba (1,6,7,9) (-)
Vepřová játra po tyrolsku, houskový knedlík (1,3,6,7,9,10)
(vepřová játra, cibule, kořenová zelenina, slanina, smetana, hořčice, citron)

Z IV. 300g

Těstovinový salát s restovanou zeleninou a parmezánem

V. 470/10/150g Smažené filé z tresky, brambor, ozdoba citron, červená řepa (1,3,4,7) (-) (-)
Út 30.06.
I.

480/150g

Hovězí polévka s rýží a hráškem (6,7,9)
Pštrosí vejce, bramborová kaše, okurkový salát (1,3,7) (-)
(mleté vepřové maso se sýrem, čerstvou petrželkou a muškátovým květem plněné vejcem)

II. 430g

Myslivecká hovězí pečeně, houskový knedlík (1,3,4,6,7,9)
(hovězí maso, kořenová zelenina, sterilované okurky, slanina, bílé víno, sardelová pasta)

III. 470/5g

Kuřecí pěti vůní, jasmínová rýže, ozdoba ((rýže 200g) (1,3,6,7)) (-) - NOVINKA
(kuřecí maso, broskve, ananas, rýžové víno, koření pěti vůní)

Z IV. 320g
V. 430/150g
St 01.07.

Těstovinový salát s kuřecím masem a kukuřicí (1,7,10)
Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, okurkový salát (1,3,7) (-)
Kulajda polévka (1,3,6,7,9)
(polévka s koprem, bramborem a vejcem)

I.

510g

Karlovarský hovězí guláš, máslové špalíčky (1,3,6,7,9)
(hovězí maso, smetana, cibule, paprika mletá)

II. 610g
III. 490g

Pomalu pečená krkovička, dušená kapusta, brambor (1)
Milánské špagety sypané sýrem (1,6,7,9)
(vepřové maso, sterilované lečo, rajský protlak, česnek, oregano)

Z IV. 250g
V.

490g

Čt 02.07.
I.

560g

II. 510/5g
III. 400/200g
Z IV. 330g

Směs listových salátů s balkánským sýrem, červenou řepou a rukolou (7)
Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Hrstková polévka (1,6,7,9)
Moravský vrabec, špenát, bramborový knedlík (1,3,6,7,9)
Restovaná krůtí prsa na barevném pepři, rýže, ozdoba (1,6,7,9) (-)
Taštičky s povidly sypané strouhankou, mléko (1,7) (7)
Losos s čočkou po indicku (4)
OSTRÉ!!! (losos, čočka, sterilovaná rajčata, mrkev, česnek, citronová šťáva, kari koření, zázvor, chilli)

V. 490g
Pá 03.07.
I.

510/5g

II. 350/50g

Smažený kuřecí řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
Roštěná na houbách, rýže, ozdoba (1,6,7,9) (-)
Asijské taštičky plněné kuřecí směsí s tmavou pikantní omáčkou, vietnamský zelný salát (1,3,6,11) (11)
OSTRÉ!!! (kuřecí maso, vejce, cibule, mrkev, česnek, hoisin, sójová omáčka, sriracha chilli omáčka, sezam)

P III. 470/60g

Brněnský vepřový řízek, bramborová kaše, obloha (1,3,7) (-)
(závitek z vepřového masa plněný vejci s uzeninou a hráškem, obalený v trojobalu)

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 karbanátek, bramborová kaše, okurek (1,3,7)

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

