Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 01.03.

9. týden: 01.03. - 05.03.2021

Celerová polévka (1,6,7,9)

I.

580g

Smažené kuřecí paličky, brambor, okurek (1,3,7)

II.

510/5g

Vepřová kotletka b.k. na slanině, rýže, ozdoba (1) (-)

III.

460g

Vepřová játra po tyrolsku, houskový knedlík (1,3,7,9,10)
(vepřová játra, cibule, kořenová zelenina, slanina, smetana, hořčice, citron)

Z IV. 300g

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

Út 02.03.
I.

370g

II.

430g

Slepičí polévka s rýží a hráškem (1,6,7,9)
Čínské nudle s kuřecím masem (1,6,11)
(restované nudle s kuřecím masem, pórkem, čínskou zeleninou, černou houbou, sójovou omáčkou, žlutou kari pastou)

Štěpánská hovězí pečeně, houskový knedlík (1,3)
(hovězí maso, vejce, slanina)

III. 580g
Z IV. 290g

Kořeněné filé z tresky, brambor, hrášek na másle (4,7,9)
Čerstvý salát CAESAR s kuřecím masem a krutony (1,3,4,6,7,9,10)
(ledový salát, kuřecí maso, majonéza, hořčice plnotučná, sardelová pasta, česnek, krutony, sýr parmezán)

St 03.03.

Kulajda polévka (1,3,6,7,9)
(polévka s koprem, bramborem a vejcem)

I.

470/150g

Smažený holandský řízek, bramborová kaše, salát z červeného zelí (1,3,7) (-)
(mleté vepřové maso se sýrem v trojobalu)

II. 510/5g

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

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)

Čt 04.03.
I.

510/5g

Italská tomatová polévka (1,6,7,9)
Roštěná na houbách, rýže, ozdoba (1) (-)

II. 560g

Vepřové maso ala bažant, špenát, bramborový knedlík (1,3,9)

III. 400g

Taštičky s povidly sypané strouhankou (1,7)

Z IV. 360/5g

Pikantní bulgur s grilovaným kuřecím masem, ozdoba rukola (1,7,9,10) (-)
OSTRÉ! (bulgur, kuřecí maso, mrkev, pórek, kokosové mléko, kari pasta, chilli)

Pá 05.03.
I.

470g

Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
Španělský ptáček, houskový knedlík (1,3,6,9,10)
(závitek z hovězího masa plněný uzeninou, okurkou, vejcem a slaninou)

II. 400g

Gnocchi s kuřecím masem, houbami a smetanou (1,7) - NOVINKA

P III. 320/60g Vepřový řízek Ondráš, americké brambory, obloha (1,3,7) (-)
(vepřové maso smažené v bramborákovém těstě)

Z IV. 330g

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

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

