Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 07.06.

23. týden: 07.06. - 11.06.2021

Brokolicová polévka (1,6,7,9)

I.

600/5g

Provensálské kuřecí stehýnko, rýže, ozdoba (1,6,7) (-)

II.

430g

Segedinský guláš, houskový knedlík (1,3,7)

III.

490g

Smažená vepřová játra, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)

Z IV. 300g
Út 08.06.
I.

350g

Těstovinový salát s restovanou zeleninou a parmezánem
Hovězí polévka s krupicovými noky (1,3,6,7,9)
Gulášek z vepřového masa s bramboráčky (1,6,9,10) - NOVINKA
OSTRÉ!! (vepřové maso, drcená rajčata, žampiony, worcester, barbecue, sójová omáčka, chilli)

II. 560g

Hovězí maso na česneku, špenát, bramborový knedlík (1,3)

III. 470/10g Filé z tresky zapečené v sýrovém bešamelu, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7,9) (-)
Z IV. 250g
St 09.06.

Směs listových salátů s volským okem, opečenou slaninkou a dresinkem (1,3,7,10)
Kulajda polévka (1,3,6,7,9)
(polévka s koprem, bramborem a vejcem)

I.

490/30g

Masokapustový karbanátek, bramborová kaše, ozdoba rajče (1,3,7) (-)
(mleté vepřové maso s kapustou a slaninou smažené v trojobalu)

II. 510/5g

Roštěná na slanině, rýže, ozdoba (1) (-)

III. 500g

Mexické fazole s kousky anglické slaniny, chléb (1,6,7,11)
OSTRÉ!! (fazole červené, anglická slanina, sterilované lečo, rajský protlak, kapie, kukuřice, slanina, česnek, chilli)

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 10.06.
I.

510g

Čočková polévka se zelím a houbami (1,6,7,9)
Vepřová kýta na paprice, těstoviny (1,7)

II. 490/150g Kuřecí závitek se šunkou a sýrem, bramborová kaše, hlávkový salát (1,7,9) (-)
III. 410g
Z IV. 360/5g

Domácí buchty plněné tvarohem a povidly (1,3,7,9,13)
Pikantní bulgur s grilovaným kuřecím masem, ozdoba rukola (1,7,9,10) (-)
OSTRÉ! (bulgur, kuřecí maso, mrkev, pórek, kokosové mléko, kari pasta, chilli)

Pá 11.06.
I.

430g

II. 490g

Hovězí polévka s masovou rýží (1,3,6,7,9)
Hovězí maso s koprovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
Smažený kuřecí řízek, brambor, okurka (1,3,7)

P III. 400/50g Vepřové nudličky po sečuánsku, rýže basmati, vietnamský zelný salát ((rýže 200g)(1,6,11)) (11)
OSTRÉ!! (vepřové maso, hlávkové zelí, žampiony, sójová omáčka, hoisin, bílé víno, kapie, česnek, chilli)

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

