Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 17.01.

3. týden: 17.01. - 21.01.2022

Hrášková krémová polévka (1,6,7,9)

I.

600/5g

Provensálské kuřecí stehýnko, rýže, ozdoba (1,6,7) (-)

II.

430g

Vepřový plátek po valašsku, houskový knedlík (1,3,7)
(vepřové maso, žampiony, smetana, ocet, kopr)

III. 540g
Z IV. 300g
Út 18.01.
I.

480g

Smažený květák, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Těstovinový salát s restovanou zeleninou a parmezánem
Uzená polévka s rýží (6,9)
Čevabčiči s hořčicí a cibulí, brambor (1,3,6,7,10)
(mleté hovězí a vepřové maso, cibule, hořčice, paprika mletá)

II. 510/5g

Roštěná na houbách, rýže, ozdoba (1) (-)

III. 450g

Halušky s uzeným masem, zelí (1)

Z IV. 270g
St 19.01.
I.

430/150g

II. 430g

Zeleninový salát s kuřecím gyrosem a tortillou (1,7,10)
Italská zeleninová polévka (6,7,9)
Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, kompot (1,3,7) (-)
Debrecínský guláš, houskový knedlík (1,3)
(vepřové maso, cibule, rajský protlak, uzenina)

III. 500g

Mexické fazole s kousky anglické slaniny, chléb (1,6,7,11)
OSTRÉ!! (fazole červené, anglická slanina, sterilované lečo, rajský protlak, kapie, kukuřice, slanina, česnek, chilli)

Z IV. 320g

Salát SHANGHAI s grilovaným kuřecím masem a hlívou ústřičnou (1)
(kuřecí maso, čínské nudle, hlíva ústřičná, sweet chilli omáčka, klíčky mungo, rukola)

Čt 20.01.
I.

580g

II.

510g

Kuřecí dršťková polévka (1,9)
Selská vepřová roláda, špenát, chlupatý knedlík (1,3,9)
(roláda z vepřového masa plněná směsí vepřových jater a vajec)

III. 560g
Z IV. 290g
Pá 21.01.
I.

510g

II. 460g

Hovězí maso na pepři, těstoviny (1)
Rýžový nákyp s ovocem, kompot (3,7)
Cizrnové měšce se špenátem, dušená zelenina (7,9)
Hovězí polévka s těstovinami (1,6,7,9)
Rajská hovězí pečeně, těstoviny (1,7,9)
Pikantní BASMATI s vepřovým masem, okurka (9)
(rýže basmati, vepřové maso, kořenová zelenina, křen, česnek, mletá paprika, kurkuma, zázvor, římský kmín)

P III. 270/60/30g Grilovaný kuřecí steak, americké brambory, obloha, provensálský dresink (1,6,7) (-) (1,3,6,7,10)
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

