Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 22.11.

47. týden: 22.11. - 26.11.2021

Květáková polévka (1,6,7,9)

I.

550/150g

Pečené kuřecí stehýnko, brambor, mrkvový salát (1,7) (-)

II.

510g

Přírodní vepřový plátek, zeleninová rýže (1,6,7,9)

III.

500g

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

Z IV. 300g
Út 23.11.
I.

370g

Ledový salát s tuňákem a vejci
Hovězí polévka s rýží a hráškem (6,7,9)
Čínské nudle s kuřecím masem (1,6,11)
(restované nudle s kuřecím masem, pórkem, čínskou zeleninou, černou houbou, sójovou omáčkou, žlutou kari pastou)

II. 490g

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

III. 440g

Zabijačkový guláš, houskový knedlík (1,3)
(vepřové maso, játra a ledvinky, rajský protlak, cibule, česnek, koření)

Z IV. 370g

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

St 24.11.
I.

460/150g

Pórková polévka s vejci (1,3,6,7,9)
Sekaný řízek v těstíčku, bramborová kaše, míchaný zeleninový salát (1,3,7) (-)
(sekané vepřové a hovězí maso s muškátovým květem smažené v těstíčku)

II. 430g

Hovězí pečeně šťavnatá, houskový knedlík (1,3,7,9)
(hovězí maso, pasírovaná kořenová zelenina, rajský protlak, citron, slanina)

III. 400/150g Španělská paela, míchaný zeleninový salát (1,4,6,7,9) (-)
(rýže basmati, ryby, paprika, fazolové lusky, olivy, mrkev, pórek, kurkuma)

Z IV.

320g

Čt 25.11.

Těstovinový salát s kuřecím masem a kukuřicí (1,7,10)
Hrachová polévka s klobásou (1,6,7,9)

I.

430g

Vepřová kýta na smetaně, houskový knedlík (1,3,7,9,10)

II.

490g

Kuřecí paličky ve SWEET CHILLI omáčce, jasmínová rýže ((rýže 200g) (1))
OSTRÉ!! (kuřecí stehýnka, sweet chilli omáčka, pórek, česnek)

III. 620g
Z IV. 530/30g
Pá 26.11.
I.

510/5/30g

II. 460/30g

Krupicová kaše s máslem a kakaem, kompot (1,7)
Zapečená brokolice se sýrem, brambor, ozdoba rajče (1,3,7) (-)
Hovězí polévka s játrovou rýží (1,3,6,7,9)
Roštěná na zelenině, rýže, ozdoba, sladký doplněk (1,6,9) (-) (1,3,5,6,7,8,11)
Zapečené šunkové flíčky, okurka, sladký doplněk (1,3,7,9) (1,3,5,6,7,8,11)

P III. 520/30g

Grilovaný kuřecí steak, fazolky na slanině, šťouchané brambory, sladký doplněk (1,9) (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) (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

