Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 21.09.
I.

450/150g

39. týden: 21.09. - 25.09.2020

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

II. 430g

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

III. 480g

Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, okurek (6,7,9)

Z IV. 300g
V. 470/10g
Út 22.09.
I.

520g

Těstovinový salát s restovanou zeleninou a parmezánem
Smažené filé z tresky, bramborová kaše, ozdoba citron (1,3,4,7) (-)
Hovězí polévka s těstovinami (1,6,7,9)
Vídeňská roštěná zdobená smaženou cibulkou, zeleninová rýže (1,6,7,9)

II. 560g

Moravský vrabec, zelí, bramborový knedlík (1,6,7,9)

III. 580g

Fazolové lusky na kyselo, šťouchané brambory, vejce (1,3,7,9)

Z IV. 270g
V. 490g
St 23.09.

Zeleninový salát s kuřecím gyrosem a tortillou (1,7,10)
Smažený vepřový řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Mrkvová polévka s kápáním (1,3,6,7,9)

I.

480g

II.

510/5g

Restovaná krůtí prsa na barevném pepři, rýže, ozdoba (1,6,7,9) (-)

III.

330/150g

Bačovy taštičky s anglickou slaninou a sýrem, červená řepa (1,7) (-)

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

(bramborové taštičky plněné uzeným sýrem)

Z IV. 250g

Salát NICE (3,4,7,10,12)
(listová směs, tuňák, vejce, černé olivy, červená cibule, cherry rajčata, hořčicový dresink)

V. 490g
Čt 24.09.

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

I.

470g

II.

460/150g

Hovězí líčka na červeném víně, bramborová kaše, zelný salát s křenem (1,6,7,9) (-)

III.

400g

Kynuté knedlíky s jahodami sypané kakaem (1,3,7)

320/30g

Špecle s restovanými hříbky a zeleninou, ozdoba rajče (1,3,6,7,9) (-)

Vepřový závitek na smetaně, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(závitek z vepřového masa plněný uzeninou, vejcem a okurkou)

Z IV.

V. 430/150g
Pá 25.09.
I.

355/40/20g

Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, zelný salát s křenem (1,3,7) (-)
Hovězí polévka s játrovou rýží (1,3,6,7,9)
Provensálský kuřecí steak, bramborové mini rösti, rajčatový dresink, zákusek (1,6,7) (10) (1,3,7,8)

II. 510/5/20g Vepřové KUNG-PAO, rýže, ozdoba, zákusek (1,5,6,11) (-) (1,3,7,8)
OSTRÉ!! (vepřové maso, zelenina, arašídy, hoisin, worcester, sójová omáčka, chilli, zázvor)

P III. 430/20g

Jelení guláš, houskový knedlík, zákusek (1,3,6,7,9) (1,3,7,8) - NOVINKA

Z IV. 300/20g

Salát s rýžovými nudlemi, teriyaki kuřecím masem a sezamem, zákusek (1,6,11,12) (1,3,7,8)
(čínské zelí, mrkev, klíčky mungo, jarní cibulka, kuřecí maso, rýžové nudle, teriyaki omáčka, hoisin, sezam)

V. 530/20g

Smažený holandský řízek, brambor, okurek, zákusek (1,3,7) (1,3,7,8)
(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

