Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 21.06.

25. týden: 21.06. - 25.06.2021

Hrášková krémová polévka (1,6,7,9)

I.

450/150g

Kuřecí kousky v pivním těstíčku, bramborová kaše, mrkvový salát (1,3,7) (-)

II.

460g

Vepřová kotletka b.k. ve smetanové omáčce, variace knedlíků (1,3,6,7) - NOVINKA
(houskové knedlíky 3ks, bramborové noky 3ks)

III. 400/30g

Španělská paela, ozdoba rajče (1,4,6,7,9) (-)
(rýže basmati, ryby, paprika, fazolové lusky, olivy, mrkev, pórek, kurkuma)

Z IV. 300g

Těstovinový salát s kuřecím masem, řapíkatým celerem, sýrem s modrou plísní a kari dresinkem
(těstoviny, kuřecí maso, řapíkatý celer, dýně, sýr niva, jarní cibulka, kari dresink)

Út 22.06.
I.

510/5g

Uzená polévka s rýží (6,9)
Roštěná na houbách, rýže, ozdoba (1) (-)

II. 490g

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

III.

Špagety BOLOGNESE sypané parmezánem (1,3,7)

500g

(špagety, drcená rajčata, mleté vepřové a hovězí maso, červené víno, česnek, koření)

Z IV. 290g

Čerstvý salát CAESAR s kuřecím masem a krutony (1,3,4,6,7,9,10)
(ledový salát, kuřecí maso, majonéza, hořčice plnotučná, sardelová pasta, česnek, krutony, sýr parmezán)

St 23.06.

Couračka polévka (1,6,7,9)
(polévka z kysaného zelí s bramborem)

I.

480g

Čevabčiči s hořčicí a cibulí, brambor (1,3,6,7,10)
(mleté hovězí a vepřové maso, cibule, hořčice, paprika mletá)

II. 460g

Kuřecí křidélka TIKKA MASALA, jasmínová rýže ((rýže 200g) (7))
OSTRÉ!!! (kuřecí křídla, drcená rajčata, jogurt, smetana, koriandr, římský kmín, kardamon, fenykl, česnek, chilli)

III. 490g
Z IV. 350g
Čt 24.06.
I.

510g

Čočka na kyselo s cibulkou, uzená krkovička, okurka (1,10)
Bulgur s hlívou ústřičnou, sušenými rajčaty a zeleninou (1,12)
Gulášová polévka s klobásou (1,6,7,9)
Kuřecí maso s nivou a žampiony, těstoviny (1,7,9)
OSTRÉ! (kuřecí maso, smetana, žampiony, sýr niva, drcená rajčata, bazalka, chilli)

II. 575g

Pomalu pečený vepřový bůček, zelí, bramborový knedlík (1,3)

III. 330g

Palačinky s horkými malinami (1,3,7)

Z IV. 530/30g
Pá 25.06.
I.

430/30g

Zapečená brokolice se sýrem, brambor, ozdoba rajče (1,3,7) (-)
Hovězí polévka s játrovou rýží (1,3,6,7,9)
Svíčková na smetaně, houskový knedlík, sladký doplněk (1,3,7,9,10) (1,3,5,6,7,8,11)

Tortilla PICANTES s trhaným vepřovým masem, ledový salát a zakysaná smetana, sladký doplněk
II. 350/60/30g
(1,6,7,11,12) (7) (1,3,5,6,7,8,11)
OSTRÉ!!! (tortilla tomatová s chilli plněná směsí vepřového masa s rýží, fazolemi, papričkami JALAPEŇOS a sýrem
čedar)

P III. 290/30g

Grilovaný kuřecí steak, americké brambory, tatarská omáčka, sladký doplněk (1,3,6,7,10) (1,3,5,6,7,8,11)

Z IV. 300/30g

Salát s rýžovými nudlemi, teriyaki kuřecím masem a sezamem, sladký doplněk (1,6,11,12) (1,3,5,6,7,8,11)
(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

