Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 13.09.
I.

460/150g

37. týden: 13.09. - 17.09.2021

Polévka z hlávkového zelí (1,6,7,9)
Revírnické kuřecí medailonky, bramborová kaše, zelný salát s mrkví (1,6,7) (-)
(kuřecí maso, žampiony, slanina, sójová omáčka, provensálská marináda)

II. 430g

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

III. 540/5g

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

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 14.09.
I.

470g

II.

480g

Uzená polévka s kroupami (1,6,9)
Vepřový závitek na smetaně, houskový knedlík (1,3,7,9)
(závitek z vepřového masa plněný uzeninou, vejcem a okurkou)

Srbské rizoto s hovězím masem sypané sýrem, okurka (7)
(hovězí maso, paprikové lusky, cibule, kečup, slanina)

III. 450/30g Smažená treska s bylinkovou omáčkou, bramborová kaše, ozdoba rajče (1,2,3,4,6,7,9,10,14) (-)
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 15.09.
I.

550g

Pórková polévka s vejci (1,3,6,7,9)
Masokapustový karbanátek, brambor, okurka (1,3,7)
(mleté vepřové maso s kapustou a slaninou smažené v trojobalu)

II. 510g

Hovězí maso na pepři, těstoviny (1)

III. 480g

Fazole po bretaňsku, opečená klobása, okurka (1)
(bílé fazole, rajský protlak, kečup, slanina, česnek, smažená cibulka)

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 16.09.
I.

560g

II. 510g

Frankfurtská polévka s klobásou (1,6,7,9)
Pomalu pečená krkovička, zelí, chlupatý knedlík (1)
Kuřecí maso s nivou a žampiony, těstoviny (1,7,9)
OSTRÉ! (kuřecí maso, smetana, žampiony, sýr niva, drcená rajčata, bazalka, chilli)

III. 410g

Domácí buchty plněné tvarohem (1,3,7,9,13)

Z IV. 450/30g Restovaná zeleninová směs s rýží a kuřecím masem, ozdoba rajče (7,9) (-)
(kuřecí maso, rýže, mrkev, hrášek, kukuřice, fazolové lusky, červená paprika, pizza koření)

Pá 17.09.
I.

510g

Hovězí polévka s těstovinami (1,6,7,9)
Roštěná po orientálsku, žampionová rýže (1,3,6,7)
(hovězí maso, rajský protlak, kapie, cibule, červené víno, žampiony, sójová omáčka, worcester, česnek)

II. 490g

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

P III. 325/100g Steak z vepřové panenky v pepřové omáčce, zelenina na slanině, chléb (1,7,9) (1,6,7,11)
OSTRÉ! (steak ve smetanové omáčce s barevným pepřem, fazolové lusky a baby karotka na slanině)

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

