Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 14.06.

24. týden: 14.06. - 18.06.2021

Bramborová polévka s paprikou (1,6,7,9)

I.

550/5g

Kuřecí stehýnko na rozmarýnu, šťouchané brambory, ozdoba (1,7,9) (-)

II.

470g

Fusilli s drcenými rajčaty a vepřovou panenkou sypané sýrem (1,7)
(těstoviny vřetena, vepřové maso, drcená rajčata, sýr mozzarella a eidam, česnek, oregano, bazalka)

III. 540/5g
Z IV. 300g
Út 15.06.
I.

510g

Vepřová játra na slanině, rýže, ozdoba (1,9) (-)
Ledový salát s tuňákem a vejci
Kuřecí polévka s těstovinami (1,7,9)
Restované kantonské nudle s kuřecím masem (1,2,6,10,11)
(čínské nudle s kuřecím masem, pórkem, kukuřicí, šunkou, žampiony, ústřicovou a sójovou omáčkou, zázvorem)

II. 430g

Maďarský hovězí guláš, houskový knedlík (1,3)
(hovězí maso, paprika, cibule, drcená rajčata, paprika mletá, česnek, majoránka)

III.
Z IV.

470/10g

Smažené filé z tresky, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7) (-)

370g

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

St 16.06.
I.

480/150g

Česneková polévka s krupicí a vejci (1,3,6,7,9)
Chalupářský řízek, bramborová kaše, rajčatový salát s cibulí (1,3,7) (-)
(mleté vepřové a uzené maso obalené v bramborákovém těstíčku)

II. 500g

Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, zelí (1)

III. 460g

Kuřecí v ústřicové omáčce se zeleninou, jasmínová rýže ((rýže 200g) (1,11,14))
(kuřecí maso, ústřicová omáčka, sezam a sezamový olej, červená cibule, pórek, mrkev, bambusové plátky)

Z IV.

320g

Čt 17.06.
I.

460g

Těstovinový salát s kuřecím masem a kukuřicí (1,7,10)
Hrstková polévka (1,6,7,9)
Hukvaldský vepřový závitek, houskový knedlík (1,3)
(závitek z vepřového masa plněný směsí vajec, žampionů a slaniny)

II. 580g

Smažené kuřecí paličky, brambor, okurka (1,3,7)

III. 410g

Kynuté knedlíky s borůvkami sypané skořicí (1,3,7)

Z IV. 290g
Pá 18.06.
I.

510/5g

Cizrnové měšce se špenátem, dušená zelenina (7,9)
Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
Frankfurtská hovězí pečeně, rýže, ozdoba (1,7) (-)
(hovězí maso, smetana, uzenina, paprika mletá)

II. 480g

Vepřové výpečky, kysané zelí, houskový knedlík (1,3)

P III. 480/60g Kuřecí řízek CORDON BLEU, bramborová kaše, obloha (1,3,7) (-)
(smažená kuřecí kapsa plněná uzeninou a sýrem)

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

