Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 28.09.

Na tento den nelze objednat. (Svátek, volno, ..)

Út 29.09.

Brokolicová polévka (1,6,7,9)

40. týden: 28.09. - 02.10.2020

I.

450/150g

Kuřecí kousky v pivním těstíčku, bramborová kaše, mrkvový salát (1,3,7) (-)

II.

510g

Směs pana Hejtmana, žampionová rýže (1,6,7,10)
(vepřové maso, žampiony, cibule, sójová omáčka)

III. 450g
Z IV. 300g

Halušky s uzeným masem, zelí (1)
Těstovinový salát s kuřecím masem, řapíkatým celerem, sýrem s modrou plísní a kari dresingem
(těstoviny, kuřecí maso, řapíkatý celer, dýně, sýr niva, jarní cibulka, kari dresink)

V. 430/150g Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, mrkvový salát (1,3,7) (-)
St 30.09.

Slepičí polévka s těstovinami (1,6,7,9)

I.

510g

II.

460/5g

Roštěná na hrášku, šťouchané brambory, ozdoba (1,6,7,9) (-)

III.

400g

Penne ve smetanové omáčce s kousky lososa (1,3,4,7)

Z IV.

250g

Směs listových salátů s balkánským sýrem, červenou řepou a rukolou (7)

Plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
(paprikový lusk plněný mletým vepřovým a hovězím masem s rajskou omáčkou)

V. 500g
Čt 01.10.
I.

580g

Smažené žampiony, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Fazolová polévka se slaninou (1,6,7,9)
Selská vepřová roláda, špenát, chlupatý knedlík (1,3,6,7,9)
(roláda z vepřového masa plněná směsí vepřových jater a vajec)

II. 460g

Kuřecí v ústřicové omáčce se zeleninou, jasmínová rýže ((rýže 200g) (1,2,11)) - NOVINKA
(kuřecí maso, ústřicová omáčka, sezam a sezamový olej, červená cibule, pórek, mrkev, bambusové plátky)

III. 400g

Taštičky s povidly sypané strouhankou (1,7)

Z IV. 290g

Šmakounové špagety sypané sýrem (1,3,7,9)
(šmakoun s rajčatovou omáčkou s česnekem a oreganem)

V. 490g
Pá 02.10.
I.

510/5g

Smažený kuřecí řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Hovězí polévka s krupicovými noky (1,3,6,7,9)
Frankfurtská hovězí pečeně, rýže, ozdoba (1,6,7,9) (-)
(hovězí maso, smetana, uzenina, paprika mletá)

II. 500g

Vepřové maso zapečené v pórku, brambor (3,7,9)
(vepřové maso, pórek, vejce, žampiony, sýr eidam, smetana)

P III. 325/100g Steak z vepřové panenky v pepřové omáčce, zelenina na slanině, chléb (1,6,7,9) (1,6,7,11)
OSTRÉ! (steak ve smetanové omáčce s barevným pepřem, fazolové lusky a baby karotka na slanině)

Z IV.

320g

Těstovinový salát s kuřecím masem a kukuřicí (1,7,10)

V. 460/150g Sekaný kuřecí řízek se sýrem a bylinkami, šťouchané brambory, tzatziky (1,3,7,9) (7) - NOVINKA
(salátová okurka se zakysanou smetanou s česnekem a koprem)

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

