Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 14.09.
I.

550/5g

38. týden: 14.09. - 18.09.2020

Vločková polévka (1,6,7,9)
Kuřecí stehýnko na zbojnický způsob, šťouchané brambory, ozdoba (1,6,9) (-)
(kuřecí stehno, slanina, česnek, sójová omáčka, grilovací koření)

II. 430g

Sikulská vepřová kotletka b.k., houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(vepřové maso, kysané zelí, smetana, paprika mletá, česnek)

III. 540/5g
Z IV. 250g
V. 470/10g
Út 15.09.

Vepřová játra na cibulce, rýže, ozdoba (1,6,7,9) (-)
Těstovinový salát s lososem a čerstvou zeleninou
Smažené filé z tresky, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7) (-)
Kuřecí polévka s těstovinami (1,7,9)

I.

510g

II.

510/5g

Roštěná na slanině, rýže, ozdoba (1,6,7,9) (-)

III.

470/10/30g

Filé z tresky zapečené v sýrovém bešamelu, brambor, ozdoba citron, ozdoba rajče (1,3,4,6,7,9) (-) (-)

Restované kantonské nudle s kuřecím masem (1,2,6,10,11)
(čínské nudle, kuřecí maso, šunka, kukuřice, žampiony, pórek, sójová omáčka, sezamový olej, zázvor)

Z IV. 350g
V. 490g
St 16.09.

Bulgur s hlívou ústřičnou, sušenými rajčaty a zeleninou (1,12)
Smažený vepřový řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Kulajda polévka (1,3,6,7,9)
(polévka s koprem, bramborem a vejcem)

I.

480/150g

Pštrosí vejce, bramborová kaše, rajčatový salát (1,3,7) (-)
(mleté vepřové maso se sýrem, čerstvou petrželkou a muškátovým květem plněné vejcem)

II. 430g

Burgundská hovězí pečeně, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(hovězí maso, kořenová zelenina, rajský protlak, červené víno, citron, slanina)

III.

500g

Mexické fazole s kousky anglické slaniny, chléb (1,6,7,11)
OSTRÉ!! (fazole červené, anglická slanina, sterilované lečo, rajský protlak, kapie, kukuřice, slanina, česnek, chilli)

Z IV. 250g

Čerstvý salát s čedarem, krutony a hořčičným dresinkem (1,3,7,10,12)
(listová směs, sýr čedar, krutony, olivy, červená cibule, červená paprika, hořčičný dresink)

V. 540g
Čt 17.09.
I.

580g

II. 510g

Smažená křidélka v kukuřičné strouhance, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Bramborová polévka (1,6,7,9)
Uzená krkovička, špenát, chlupatý knedlík (1,3,6,7,9)
Marinované kuřecí maso v BBQ omáčce se zeleninou, těstoviny (1,6,7,9,10)
(kuřecí maso, brokolice, sterilovaná kapie, kukuřice, barbecue, mexická marináda, sójová omáčka)

III.
Z IV.

410/200g

Domácí buchty plněné mákem, mléko (1,3,7) (7)

290g

Cizrnové měšce se sýrem, dušená zelenina (7,9)

V. 490g
Pá 18.09.
I.

550/5g

Smažený kuřecí řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
Španělský ptáček, rýže, ozdoba (1,3,6,7,9,10) (-)
(závitek z hovězího masa plněný uzeninou, okurkou, vejcem a slaninou)

II. 400g

Lasagne BOLOGNESE (1,7,9)
(zapečené těstoviny plněné směsí mletého hovězího a vepřového masa, zeleniny a bešamelu se sýrem)

P III. 460/60g

Medailonky z vepřové panenky, šťouchané brambory se slaninou, obloha (1,6,7,9) (-)

Z IV. 330g

Těstovinový salát s kuřecím masem a červenými fazolemi (1,3,6,7,10)

V. 530g

Smažený karbanátek, brambor, 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

