Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 03.05.
I.

460/150g

18. týden: 03.05. - 07.05.2021
Celerová polévka (1,6,7,9)
Revírnické kuřecí medailonky, bramborová kaše, červená řepa (1,6,7) (-)
(kuřecí maso, žampiony, slanina, sójová omáčka, provensálská marináda)

II. 430g

Sikulská vepřová kotletka b.k., houskový knedlík (1,3,7)
(vepřové maso, kysané zelí, smetana, paprika mletá, česnek)

III. 370/150g

Taštičky se špenátem, mozzarellou a anglickou slaninou, červená řepa (7) (-)
(taštičky plněné špenátem se smaženou cibulkou, slaninou a sýrem)

Z IV. 250g
Út 04.05.
I.

470g

Těstovinový salát s lososem a čerstvou zeleninou
Slepičí polévka s rýží a hráškem (1,6,7,9)
Vepřový závitek na smetaně, houskový knedlík (1,3,7,9)
(závitek z vepřového masa plněný uzeninou, vejcem a okurkou)

II. 480g

Kuřecí stripsy, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
(marinované kuřecí maso smažené v kukuřičné strouhance)

III. 490g
Z IV. 270g
St 05.05.

Čočka na kyselo s cibulkou, sázené vejce, okurek (1,3,10)
Zeleninový salát s kuřecím gyrosem a tortillou (1,7,10)
Polévka Krkonošská cibulačka (3,6,7,9)
(polévka s bramborem, cibulí, vejci, kořenovou zeleninou a žampiony)

I.

550g

Těftěly s rajskou omáčkou, těstoviny (1,3,9)
(mleté vepřové a hovězí maso s rajskou omáčkou)

II. 450g

Kuřecí na červeném kari s kokosovým mlékem, jasmínová rýže ((rýže 200g) (1,4,7,9))
OSTRÉ!!! (kuřecí maso, kokosové mléko, baby mrkev, řapíkatý celer, kari pasta, chilli, rybí omáčka)

Smažená treska s bylinkovou omáčkou, bramborová kaše, ozdoba citron, hlávkový salát
III. 450/10/150g
(1,2,3,4,6,7,9,10,14) (-) (-)

Z IV. 300g
Čt 06.05.

Salát SHANGHAI s rýžovými nudlemi, grilovaným kuřecím masem a houbami shitake (-) - NOVINKA
Fazolová polévka se slaninou (1,6,7,9)

I.

460/5g

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

II.

430g

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

III. 430g
Z IV. 290g
Pá 07.05.
I.

510/5g

II. 560g

Kynuté knedlíky s meruňkami a zakysanou smetanou, sypané skořicí (1,3,7,12)
Cizrnové měšce se sýrem, dušená zelenina (7,9)
Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
Znojemská hovězí pečeně, rýže, ozdoba (1) (-)
Moravský vrabec, špenát, bramborový knedlík (1,3)

P III. 440/60g

Kuřecí prsíčko se šunkou, sýrem a broskví, americké brambory, obloha (1,7) (-)

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

