Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 18.10.
I.

450/150g

42. týden: 18.10. - 22.10.2021

Vločková polévka (1,6,7,9)
Maminčino kuřecí stehýnko, těstoviny, červená řepa (1,9) (-)
(kuřecí stehno, vepřová játra, žampiony, slanina, grilovací koření)

II. 510/5g

Vepřová kotletka b.k. na slanině, rýže, ozdoba (1) (-)

III. 450g

Vepřové maso po štýrsku, chléb (1,6,7,9,11)
(vepřové maso, brambory, kapusta, mrkev, slanina, celer)

Z IV. 300g
Út 19.10.

Těstovinový salát s restovanou zeleninou a parmezánem
Kuřecí polévka s těstovinami (1,7,9)

I.

510/5g

II.

500g

Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, zelí (1)

III.

490g

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

Z IV.

270g

Zeleninový salát s kuřecím gyrosem a tortillou (1,7,10)

Milánská roštěná, rýže, ozdoba (7,9) (-)
(hovězí maso, rajský protlak, směs koření)

St 20.10.
I.

480/150g

Kmínová polévka s vejci (1,3,6,7,9)
Chalupářský řízek, bramborová kaše, míchaný zeleninový salát (1,3,7) (-)
(mleté vepřové a uzené maso obalené v bramborákovém těstíčku)

II. 430g

Znojemský hovězí guláš, houskový knedlík (1,3)

III. 400g

Gnocchi s kuřecím masem, špenátem a smetanou (1,7)

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 21.10.

Selská polévka (1,6,7,9)
(zahuštěná polévka s těstovinami a žampiony)

I.

485/5g

Plněná vepřová roláda, šťouchané brambory, ozdoba (1,3,9) (-)
(vepřová roláda plněná směsí vajec, uzeného masa a zeleniny)

II. 510/5g

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. 330g

Kynuté knedlíky s jahodami sypané kakaem (1,3,7)
Losos s čočkou po indicku (4)
OSTRÉ!!! (losos, čočka, drcená rajčata, mrkev, česnek, citronová šťáva, kari pasta žlutá, zázvor, chilli)

Pá 22.10.

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

I.

560g

Zbojnická hovězí pečeně, špenát, chlupatý knedlík (1,3,9)

II.

510g

Vepřové maso na žampionech, těstoviny (1,6)

430/60g

Smažené kuřecí rarášky, šťouchané brambory se slaninou, obloha (1,3,9,10) (-)

P III.

OSTRÉ! (kuřecí maso smažené v kořeněném pivním těstíčku)

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

