Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 05.04.

VESELÉ VELIKONOCE !!

Út 06.04.

Hrášková krémová polévka (1,6,7,9)

14. týden: 05.04. - 09.04.2021

I.

500g

Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, zelí (1)

II.

510/5g

Kuřecí KUNG-PAO, rýže, ozdoba (1,5,6,11) (-)
OSTRÉ!! (kuřecí maso, zelenina, arašídy, hoisin, worcester, sójová omáčka, chilli, zázvor)

III. 510g
Z IV. 250g
St 07.04.
I.

430g

Smažený sýr se šunkou, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Těstovinový salát s lososem a čerstvou zeleninou
Slepičí polévka s těstovinami (1,6,7,9)
Hovězí maso se šípkovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,7,9)
(hovězí maso, šípkový džem, kořenová zelenina, slanina, červené víno, citron, skořice, nové koření)

II. 460g

Kuřecí křidélka TIKKA MASALA, jasmínová rýže ((rýže 200g) (7))
OSTRÉ!!! (kuřecí křídla, drcená rajčata, jogurt, smetana, koriandr, římský kmín, kardamon, fenykl, česnek, chilli)

III.

650g

Domácí jitrnicový prejt s kysaným zelím, brambor (1)

Z IV.

300g

Salát SHANGHAI s rýžovými nudlemi, grilovaným kuřecím masem a houbami shitake (-) - NOVINKA

Čt 08.04.

Polévka Bulharská fazolačka (1,6,7,9)
(zahuštěná uzená polévka s fazolemi, bramborem a kořenovou zeleninou)

I.

480/150g

Chalupářský řízek, bramborová kaše, míchaný zeleninový salát (1,3,7) (-)
(mleté vepřové a uzené maso obalené v bramborákovém těstíčku)

II. 430/10g Hovězí guláš, houskový knedlík, ozdoba cibule (1,3) (-)
III. 400g

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

Z IV. 380/30g Kuskus s kuřecím masem a zeleninou, ozdoba rajče (1,7,9) (-)
Pá 09.04.
I.

550/5g

II.

320/60g

Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
Kyjevský závitek, rýže, ozdoba (1,3,7) (-)
(závitek z hovězího masa plněný okurkou, uzeninou, vejcem a slaninou ve smetanové omáčce)

Tortilla s restovaným kuřecím masem a BBQ omáčkou, ledový salát a zakysaná smetana (1,7,10) (7)
(pšeničná tortilla plněná kuřecím masem, omáčkou BBQ, paprikou a fazolovou pastou)

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. 360g

Salát se smaženými kuřecími nugetkami a hořčičným dresinkem (1,3,7,10)

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

