Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 19.04.
I.

600/5g

16. týden: 19.04. - 23.04.2021

Květáková polévka (1,6,7,9)
Kuřecí stehýnko po srbsku, rýže, ozdoba (1,7,9) (-)
(kuřecí stehno, sterilované lečo, paprikové lusky, rajský protlak)

II. 410/5g

Vepřová kotletka b.k. na pivě, šťouchané brambory, ozdoba (1,9) (-)

III. 540g

Vepřová játra po mlynářsku, lázeňský knedlík (1,3,7)
(vepřová játra, smetana, paprika mletá, majoránka)

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 20.04.
I.

530g

Kuřecí polévka s těstovinami (1,7,9)
Smažený holandský řízek, brambor, okurek (1,3,7)
(mleté vepřové maso se sýrem v trojobalu)

II. 430g

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

III. 480g

Fazole po bretaňsku, opečená klobása, okurek (1)
(bílé fazole, rajský protlak, kečup, slanina, česnek, smažená cibulka)

Z IV. 370g

Salát COLESLAW s toskánskou bagetkou (1,3,6,7,8,10,11)
(bílé zelí s mrkví v majonéze)

St 21.04.
I.

580g

II. 510/5g

Jarní zeleninová polévka (6,7,9)
Pečený párkový bůček, zelí, bramborový knedlík (1,3,6,7,9)
Hovězí pečeně na slanině, rýže, ozdoba (1) (-)

III. 470/10g Filé z tresky zapečené v sýrovém bešamelu, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7,9) (-)
Z IV. 320g
Čt 22.04.

Těstovinový salát s kuřecím masem a kukuřicí (1,7,10)
Polévka z hlávkového zelí (1,6,7,9)

I.

490/150g

Kuřecí závitek se šunkou a sýrem, bramborová kaše, mrkvový salát (1,7,9) (-)

II.

430g

Vepřová kýta na smetaně, houskový knedlík (1,3,7,9,10)

III. 410g
Z IV. 360/5g

Kynutý švestkový koláč s drobenkou (1,3,7)
Pikantní bulgur s grilovaným kuřecím masem, ozdoba rukola (1,7,9,10) (-)
OSTRÉ! (bulgur, kuřecí maso, mrkev, pórek, kokosové mléko, kari pasta, chilli)

Pá 23.04.
I.

510g

Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
Maďarský hovězí guláš, těstoviny (1)
(hovězí maso, paprika, cibule, drcená rajčata, paprika mletá, česnek, majoránka)

II. 540g

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

P III. 400/50g Vepřové maso ŠVEJ-ČU-ŽOU, rýže basmati, vietnamský zelný salát ((rýže 200g)(1,6,7,9,11)) (11)
OSTRÉ!! (vepřové maso, hlávkové zelí, pórek, sójová omáčka, chilli)

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

