Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 13.07.
I.

510/5g

II. 470g

29. týden: 13.07. - 17.07.2020

Hrášková krémová polévka (1,6,7,9)
Restované kuřecí prsíčko s praženými mandlemi, rýže, ozdoba (6,8,10) (-)
Fusilli s drcenými rajčaty a vepřovou panenkou sypané sýrem (1,7)
(těstoviny vřetena, vepřové maso, drcená rajčata, sýr mozzarella a eidam, česnek, oregano, bazalka)

III. 540g

Vepřová játra po mlynářsku, lázeňský knedlík (1,3,6,7,9)
(vepřová játra, smetana, paprika mletá, majoránka)

Z IV. 250g
Út 14.07.
I.

510g

II. 400/5g

Těstovinový salát s lososem a čerstvou zeleninou
Kuřecí polévka s těstovinami (1,7,9)
Roštěná na paprice, těstoviny (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. 470/10g
Z IV. 270g
St 15.07.
I.

490/150g

Smažené filé z tresky, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7) (-)
Směs listových salátů s volským okem, opečenou slaninkou a dresinkem (1,3,7,10) - NOVINKA
Česneková polévka s krupicí a vejci (1,3,6,7,9)
Masokapustový karbanátek, bramborová kaše, rajčatový salát (1,3,7) (-)
(mleté vepřové maso s kapustou a slaninou smažené v trojobalu)

II. 430g

Hovězí maso se šípkovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(hovězí maso, šípkový džem, kořenová zelenina, slanina, červené víno, citron, skořice, nové koření)

III. 490g
Z IV.

300g

Hrachová kaše s cibulkou, uzená krkovička, okurek (1)
Salát SHANGHAI s rýžovými nudlemi a grilovaným kuřecím masem (-)
(rýžové nudle, kuřecí maso, hlíva ústřičná, sweet chilli dresink, rukola, červená paprika, klíčky mungo, koriandr)

Čt 16.07.
I.

540g

II. 470g

Fazolová polévka se slaninou (1,6,7,9)
Smažená křidélka v kukuřičné strouhance, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10) - NOVINKA
Vepřový závitek na smetaně, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(závitek z vepřového masa plněný uzeninou, vejcem a okurkou)

III. 400g
Z IV. 290g
Pá 17.07.
I.

530g

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7)
Cizrnové měšce se sýrem, dušená zelenina (7,9)
Hovězí polévka s masovou rýží (1,3,6,7,9)
Mexický hovězí guláš, hrášková rýže (1,6,7,9)
(hovězí maso, rajský protlak, cibule, hrášek, mexická marináda, taco, sýr eidam)

II. 560g

Pomalu pečená krkovička, špenát, chlupatý knedlík (1,3,9)

P III. 270/30/60g Grilovaný kuřecí steak, americké brambory, provensálský dresink, obloha (1,6,7) (1,3,6,7,10) (-)
Z IV. 270g

Zeleninový salát s kuřecím gyrosem a tortillou (1,7,10) - NOVINKA

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

