Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 10.05.

19. týden: 10.05. - 14.05.2021

Žampionová krémová polévka (1,6,7,9)

I.

550/150g

Pečené kuřecí stehýnko, brambor, kompot (1,7) (-)

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. 450g
Z IV. 300g
Út 11.05.
I.

530g

Uzená krkovička s křenovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,6,7)
Těstovinový salát s restovanou zeleninou a parmezánem
Hovězí polévka s krupicovými noky (1,3,6,7,9)
Slepice na paprice, těstoviny (1,6,7)

II. 560g

Zbojnická hovězí pečeně, špenát, chlupatý knedlík (1,3,9)

III. 500g

Smažené žampiony, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)

Z IV. 250g
St 12.05.

Směs listových salátů s volským okem, opečenou slaninkou a dresinkem (1,3,7,10)
Polévka z fazolových lusků na kyselo (1,6,7,9)
(polévka z fazolových lusků s bramborem a koprem)

I.

470/150g

Smažený karbanátek, bramborová kaše, mrkvový salát (1,3,7) (-)
(mleté vepřové a hovězí maso smažené v trojobalu)

II. 510/5g

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

III. 500g

Fazole chilli con carne, chléb (1,3,7,9,11)
OSTRÉ!! (červené fazole, vepřové maso, sterilované lečo, cibule, paprika mletá, chilli con carne, česnek, oregano)

Z IV. 360g

Vietnamský salát Bún bò Nam Bô (4,5)
OSTRÉ!!! (rýžové nudle, hovězí maso, ledový salát, mrkev, klíčky mungo, rybí omáčka, chilli papričky, arašídy)

Čt 13.05.
I.

440g

II.

490g

Gulášová polévka s masem (1,6,7,9)
Záhorácký závitek, bramborový knedlík (1,3,9)
(závitek z vepřového masa plněný kysaným zelím)

III. 400g
Z IV. 290g

Smažený kuřecí řízek, brambor, okurek (1,3,7)
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7)
Šmakounové špagety sypané sýrem (1,3,7,9)
(šmakoun s rajčatovou omáčkou s česnekem a oreganem)

Pá 14.05.
I.

430g

Hovězí polévka s masovou rýží (1,3,6,7,9)
Kyjevská roštěná, houskový knedlík (1,3,7)
(hovězí maso, smetana, sterilované okurky, šunka, vejce, slanina)

II. 510/5g

Čína z kuřecího masa, rýže, ozdoba (1,6,11) (-)
OSTRÉ! (kuřecí maso, čínská zelenina, černá houba, hoisin, sójová omáčka, worcester, zázvor, chilli)

P III.

530/60g

Z IV. 300g

Špíz z vepřové panenky, šťouchané brambory se slaninou, obloha (1,9) (-)
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

