Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 28.06.

26. týden: 28.06. - 02.07.2021

Polévka z hlávkového zelí (1,6,7,9)

I.

510/5g

Restované kuřecí prsíčko s praženými mandlemi, rýže, ozdoba (1,6,8,10) (-)

II.

560g

Vepřové maso na česneku, špenát, bramborový knedlík (1,3,9)

III.

540g

Smažený květák, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)

Z IV. 250g
Út 29.06.

Těstovinový salát s lososem a čerstvou zeleninou
Hovězí polévka s krupicovými noky (1,3,6,7,9)

I.

510g

Rajská hovězí pečeně, těstoviny (1,7,9)

II.

450g

Kuřecí na červeném kari s kokosovým mlékem, jasmínová rýže ((rýže 200g) (1,4,7,9))
OSTRÉ!!! (kuřecí maso, kokosové mléko, baby mrkev, řapíkatý celer, kari pasta, chilli, rybí omáčka)

III. 580g
Z IV. 270g
St 30.06.

Fazolové lusky na kyselo, šťouchané brambory, vejce (1,3,7,9)
Zeleninový salát s kuřecím gyrosem a tortillou (1,7,10)
Polévka Krkonošská cibulačka (3,6,7,9)
(polévka s bramborem, cibulí, vejci, kořenovou zeleninou a žampiony)

I.

470/150g

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

II.

430/10g

Hovězí guláš, houskový knedlík, ozdoba cibule (1,3) (-)

III. 400/150g Zapečené šunkové flíčky, okurkový salát (1,3,7,9) (-)
Z IV. 320g

Salát SHANGHAI s grilovaným kuřecím masem a hlívou ústřičnou (1)
(kuřecí maso, čínské nudle, hlíva ústřičná, sweet chilli omáčka, klíčky mungo, rukola)

Čt 01.07.

Polévka Havířská fazolačka (1,6,9)
(zahuštěná uzená polévka s fazolemi a bílým zelím)

I.

430g

II.

510/5g

Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík (1,3,7,9,10)
(vepřové maso, uzenina, pasírovaná kořenová zelenina, sterilované okurky, smetana, slanina)

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

III. 400g
Z IV. 350/30g

Taštičky s povidly sypané strouhankou (1,7)
Selská zeleninová směs s kousky lososa, ozdoba rajče (4,9) (-)
(brambory, mrkev, žampiony, zelí, červená paprika, hrášek, cibule, losos)

Pá 02.07.

Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)

I.

530/5g

II.

500g

Chlupaté knedlíky se škvarky a se zelím (1,9)

440/60g

Smažené kuřecí medailonky v pikantním těstíčku, bramborová kaše, obloha (1,3,6,7,10) (-)

Přírodní hovězí závitek, rýže, ozdoba (1,3,6,10) (-)
(závitek z hovězího masa plněný mletým hovězím masem a kousky uzeného masa, okurek a vajec)

P III.

(pikantní těstíčko s hořčicí, worcestrem, česnekem a majoránkou)

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

