Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 17.05.
I.

640g

20. týden: 17.05. - 21.05.2021

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

II. 490g

Smažený vepřový řízek, brambor, okurek (1,3,7)

III. 540/5g

Vepřová játra na cibulce, rýže, ozdoba (1,6) (-)

Z IV. 300g
Út 18.05.
I.

370g

Ledový salát s tuňákem a vejci
Kuřecí polévka s těstovinami (1,7,9)
Čínské nudle s kuřecím masem (1,6,11)
(restované nudle s kuřecím masem, pórkem, čínskou zeleninou, černou houbou, sójovou omáčkou, žlutou kari pastou)

II. 510/5g

Vepřová kotletka b.k. na slanině, rýže, ozdoba (1) (-)

III. 470/10g Smažené filé z tresky, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7) (-)
Z IV. 370g

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

St 19.05.
I.

480/150g

Mrkvová polévka s kápáním (1,3,6,7,9)
Pštrosí vejce, bramborová kaše, hlávkový salát (1,3,7) (-)
(mleté vepřové maso se sýrem, čerstvou petrželkou a muškátovým květem plněné vejcem)

II. 430/10g Hovězí guláš, houskový knedlík, ozdoba cibule (1,3) (-)
III. 520g
Z IV. 320g
Čt 20.05.

Hrachová kaše s cibulkou, opečená klobása, okurek (1)
Těstovinový salát s kuřecím masem a kukuřicí (1,7,10)
Selská polévka (1,6,7,9)
(zahuštěná polévka s těstovinami a žampiony)

I.

430g

II.

510g

Hovězí maso se šípkovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,7,9)
(hovězí maso, šípkový džem, kořenová zelenina, slanina, červené víno, citron, skořice, nové koření)

III. 560g

Smažený sýr se šunkou, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Rýžový nákyp s ovocem, kompot (3,7)

Z IV. 380/30g Kuskus s kuřecím masem a zeleninou, ozdoba rajče (1,7,9) (-)
Pá 21.05.
I.

550/5g

Hovězí polévka s rýží a hráškem (6,7,9)
Španělský ptáček, rýže, ozdoba (1,3,6,9,10) (-)
(závitek z hovězího masa plněný uzeninou, okurkou, vejcem a slaninou)

II. 360g

Špagety CARBONARA (1,3,7)
(špagety, anglická slanina, vejce, sýr parmezán)

P III. 320/60g Vepřový řízek Ondráš, americké brambory, obloha (1,3,7) (-)
(vepřové maso smažené v bramborákovém těstě)

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

