Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 24.01.
I.

640g

4. týden: 24.01. - 28.01.2022

Celerová polévka (1,6,7,9)
Kuřecí stehýnko na divokém koření, staročeské zelí, noky (1,3)
(červené zelí s cibulkou, kmínem, skořicí, tymiánem a hřebíčkem)

II. 410/5g

Vepřová kotletka b.k. na pivě, šťouchané brambory, ozdoba (1,9) (-)

III. 540/5g

Vepřová játra na slanině, rýže, ozdoba (1,9) (-)

Z IV. 300g
Út 25.01.
I.

430g

Ledový salát s tuňákem a vejci
Hovězí polévka s krupicovými noky (1,3,6,7,9)
Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík (1,3,7,9,10)
(vepřové maso, uzenina, pasírovaná kořenová zelenina, sterilované okurky, smetana, slanina)

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.

490g

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

Z IV.

370g

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

St 26.01.
I.

460/150g

Jarní zeleninová polévka (6,7,9)
Sekaný řízek v těstíčku, bramborová kaše, salát z čínského zelí (1,3,7) (-)
(sekané vepřové a hovězí maso s muškátovým květem smažené v těstíčku)

II. 510/5g

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

III. 460g

Zapečené šunkové flíčky, okurka (1,3,7,9)

Z IV. 320g
Čt 27.01.
I.

510g

II.

430g

Těstovinový salát s kuřecím masem a kukuřicí (1,7,10)
Čočková polévka se zelím a houbami (1,6,7,9)
Marinované kuřecí maso v BBQ omáčce se zeleninou, těstoviny (1,6,7,10)
(kuřecí maso, brokolice, sterilovaná kapie, kukuřice, barbecue, mexická marináda, sójová omáčka)

Hovězí maso se šípkovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,7,9)
(hovězí maso, šípkový džem, kořenová zelenina, slanina, červené víno, citron, skořice, nové koření)

III. 400g
Z IV. 350/30g

Kynuté knedlíky s jahodami sypané kakaem (1,3,7)
Selská zeleninová směs s kousky lososa, ozdoba rajče (4,9) (-)
(brambory, mrkev, žampiony, zelí, červená paprika, hrášek, cibule, losos)

Pá 28.01.
I.

550/5/30g

II.

500/30g

Hovězí polévka s játrovou rýží (1,3,6,7,9)
Kyjevský závitek, rýže, ozdoba, sladký doplněk (1,3,7) (-) (1,3,5,6,7,8,11)
(závitek z hovězího masa plněný okurkou, uzeninou, vejcem a slaninou ve smetanové omáčce)

Špagety BOLOGNESE sypané parmezánem, sladký doplněk (1,3,7) (1,3,5,6,7,8,11)
(špagety, drcená rajčata, mleté vepřové a hovězí maso, červené víno, česnek, koření)

Smažené kuřecí medailonky v pikantním těstíčku, bramborová kaše, obloha, sladký doplněk (1,3,6,7,10)
P III. 440/60/30g
(-) (1,3,5,6,7,8,11)
(pikantní těstíčko s hořčicí, worcestrem, česnekem a majoránkou)

Z IV. 360/30g

Salát se smaženými kuřecími nugetkami a hořčičným dresinkem, sladký doplněk (1,3,7,10)
(1,3,5,6,7,8,11)

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

