Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 08.03.
I.

640g

10. týden: 08.03. - 12.03.2021

Žampionová krémová polévka (1,6,7,9)
Kuřecí stehýnko na divokém koření, staročeské zelí, noky (1,3)
(červené zelí s cibulkou, kmínem, skořicí, tymiánem a hřebíčkem)

II. 400g

Pardubické masové nudličky, jasmínová rýže ((rýže 200g) (1,6,10))
OSTRÉ! (vepřové maso, cibule, sterilovaná kapie, pórek, sójová omáčka, BBQ omáčka, bílé víno, chilli)

III. 490g

Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)

Z IV. 250g

Těstovinový salát s lososem a čerstvou zeleninou

Út 09.03.

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

I.

510g

II.

490g

Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, okurek (1,3,7)

III.

480g

Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, okurek (7)

Z IV.

270g

Zeleninový salát s kuřecím gyrosem a tortillou (1,7,10)

Kuřecí maso s nivou a žampiony, těstoviny (1,6,7,9)
OSTRÉ! (kuřecí maso, smetana, žampiony, sýr niva, drcená rajčata, bazalka, chilli)

St 10.03.
I.

480g

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

II. 430g

Plzeňský hovězí guláš, houskový knedlík (1,3)
(hovězí maso, rajský protlak, pivo, slanina)

III. 460g
Z IV. 350g
Čt 11.03.
I.

490/150g

Zapečené šunkové flíčky, okurek (1,3,6,7,9)
Bulgur s hlívou ústřičnou, sušenými rajčaty a zeleninou (1,12)
Hrstková polévka (1,6,7,9)
Kuřecí závitek se šunkou a sýrem, bramborová kaše, salát z čínského zelí (1,7,9) (-)

II. 510g

Vepřová kýta na paprice, těstoviny (1,7)

III. 400g

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7)

Z IV. 300g

Falafel s mletým masem, dušená zelenina (3,6,7,9)
(cizrnová směs na falafel s mletým vepřovým masem)

Pá 12.03.
I.

510/5g

II. 480g

Hovězí polévka s masovou rýží (1,3,6,7,9)
Roštěná na zelenině, rýže, ozdoba (1,6,9) (-)
Vepřové výpečky, kysané zelí, houskový knedlík (1,3)

P III. 400/60/30g Špíz z kuřecího masa, americké brambory, obloha, provensálský dresink (1,6) (-) (1,3,6,7,10)
Z IV. 300g

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

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

