Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 06.12.

49. týden: 06.12. - 10.12.2021

Zeleninová polévka s bramborem (1,6,7,9)

I.

520/150g

Smažené kuřecí paličky, bramborová kaše, zelný salát s mrkví (1,3,7) (-)

II.

400g

Pardubické masové nudličky, jasmínová rýže ((rýže 200g) (1,6,10))
OSTRÉ! (vepřové maso, cibule, sterilovaná kapie, pórek, sójová omáčka, BBQ omáčka, bílé víno, chilli)

III. 460g

Vepřová játra po tyrolsku, houskový knedlík (1,3,7,9,10)
(vepřová játra, cibule, kořenová zelenina, slanina, smetana, hořčice, citron)

Z IV. 250g
Út 07.12.
I.

530g

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

II. 510/5g

Hovězí pečeně na slanině, rýže, ozdoba (1) (-)

III. 590g

Opečená jitrnička, kysané zelí, brambor (1,3,7)

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 08.12.
I.

510g

Mrkvová polévka s kápáním (1,3,6,7,9)
Plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou, houskový knedlík (1,3,9)
(paprikový lusk plněný mletým vepřovým a hovězím masem s rajskou omáčkou)

II. 550g

Špagety pánů z Hostovic sypané sýrem (1,6,7,9)
(kuřecí maso, kapie, kečup, pórek, sójová omáčka)

III. 470/10g Smažené filé z tresky, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7) (-)
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 09.12.

Polévka Bulharská fazolačka (1,6,7,9)
(zahuštěná uzená polévka s fazolemi, bramborem a kořenovou zeleninou)

I.

560g

Hovězí maso na česneku, špenát, bramborový knedlík (1,3)

II. 490g

Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, okurka (1,3,7)

III. 410g

Žemlovka s tvarohem a jablky (1,3,5,6,7,8,11)

Z IV. 350/30g Špecle s restovanými hříbky, kuřecím masem a zeleninou, ozdoba rajče (1,3,6,7,9) (-)
Pá 10.12.
I.

510/5g

II. 500g

Hovězí polévka s masovou rýží (1,3,6,7,9)
Restovaná krůtí prsa na barevném pepři, rýže, ozdoba (1,9) (-)
Vepřové maso zapečené v pórku, brambor (3,7,9)
(vepřové maso, pórek, vejce, žampiony, sýr eidam, smetana)

P III. 430g

Jelení guláš, houskový knedlík (1,3,6,7,9) - NOVINKA

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

