Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 22.02.

8. týden: 22.02. - 26.02.2021

Kapustová polévka s bramborem (1,6,7,9)

I.

490/150g

Zapečené kuřecí prsíčko s nivou, bramborová kaše, míchaný zeleninový salát (1,6,7) (-)

II.

360g

Špagety CARBONARA (1,3,7)
(špagety, anglická slanina, vejce, sýr parmezán)

III. 440g

Zabijačkový guláš, houskový knedlík (1,3)
(vepřové maso, játra a ledvinky, rajský protlak, cibule, česnek, koření)

Z IV. 300g
Út 23.02.

Ledový salát s tuňákem a vejci
Kuřecí polévka s těstovinami (1,7,9)

I.

510/5g

II.

540g

Smažená křidélka v kukuřičné strouhance, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)

III.

580g

Uzená krkovička, zelí, chlupatý knedlík (1,6,9)

Z IV.

370g

Salát COLESLAW s toskánskou bagetkou (1,3,6,7,8,10,11)

Uherská roštěná, rýže, ozdoba (1) (-)
OSTRÉ! (hovězí maso, paprikové lusky, rajský protlak, sójová omáčka, worcester, chilli)

(bílé zelí s mrkví v majonéze)

St 24.02.
I.

450/10g

Kmínová polévka s vejci (1,3,6,7,9)
Švédské masové kuličky, bramborové rösti, ozdoba brusinky (1,3,6,7) (-)
(sekané vepřové a hovězí maso, smetana, cibule, zázvor, muškátový květ, pepř černý)

II. 430g

Hovězí maso s koprovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,6,7,9)

III. 480g

Kuřecí rizoto sypané sýrem, okurek (1,6,7,9)

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)

Čt 25.02.
I.

460g

Zelná polévka s klobásou (1,6,7,9)
Hukvaldský vepřový závitek, houskový knedlík (1,3)
(závitek z vepřového masa plněný směsí vajec, žampionů a slaniny)

II. 460/5g

Sekaný kuřecí řízek se sýrem a bylinkami, šťouchané brambory, ozdoba (1,3,7,9) (-)

III. 330g

Palačinky s horkými malinami (1,3,7)

Z IV. 330g

Losos s čočkou po indicku (4)
OSTRÉ!!! (losos, čočka, drcená rajčata, mrkev, česnek, citronová šťáva, kari pasta žlutá, zázvor, chilli)

Pá 26.02.
I.

510/30g

II. 540/30g

Hovězí polévka s játrovou rýží (1,3,6,7,9)
Rajská hovězí pečeně, těstoviny, sladký doplněk (1,7,9) (1,3,5,6,7,8,11)
Smažený květák, brambor, tatarská omáčka, sladký doplněk (1,3,7,10) (1,3,5,6,7,8,11)

Vepřové nudličky po sečuánsku, rýže basmati, vietnamský zelný salát, sladký doplněk ((rýže
P III. 400/50/30g
200g)(1,6,11)) (11) (1,3,5,6,7,8,11)
OSTRÉ!! (vepřové maso, hlávkové zelí, žampiony, sójová omáčka, hoisin, bílé víno, kapie, česnek, chilli)

Z IV. 360/30g

Vietnamský salát Bún bò Nam Bô, sladký doplněk (4,5) (1,3,5,6,7,8,11)
OSTRÉ!!! (rýžové nudle, hovězí maso, ledový salát, mrkev, klíčky mungo, rybí omáčka, chilli papričky, arašídy)

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

