Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 09.05.
I.

550g

19. týden: 09.05. - 13.05.2022

Jarní zeleninová polévka (6,7,9)
Kuřecí stehýnko na zbojnický způsob, šťouchané brambory (1,6,9)
(kuřecí stehno, slanina, česnek, sójová omáčka, grilovací koření)

II. 510g

Směs pana Hejtmana, žampionová rýže (1,6,7,10)
(vepřové maso, žampiony, cibule, sójová omáčka)

III. 440g

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

Z IV. 300g
Út 10.05.
I.

370g

Těstovinový salát s restovanou zeleninou a parmezánem
Uzená polévka s kroupami (1,6,9)
Čínské nudle s kuřecím masem (1,6,11)
OSTRÉ! (restované nudle s kuřecím masem, čínskou zeleninou, černou houbou, sójovou omáčkou, žlutou kari pastou)

II. 460g

Vepřová kotletka b.k. ve smetanové omáčce, variace knedlíků (1,3,6,7)
(houskové knedlíky 3ks, bramborové noky 3ks)

III. 470/10g Smažené filé z tresky, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7) (-)
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 11.05.

Polévka z fazolových lusků na kyselo (1,6,7,9)
(polévka z fazolových lusků s bramborem a koprem)

I.

490/150g

Masokapustový karbanátek, bramborová kaše, míchaný zeleninový salát (1,3,7) (-)
(mleté vepřové maso s kapustou a slaninou smažené v trojobalu)

II. 560g

Pomalu pečená krkovička, zelí, chlupatý knedlík (1)

III. 460g

Kuřecí křidélka TIKKA MASALA, jasmínová rýže ((rýže 200g) (7))
OSTRÉ!!! (kuřecí křídla, drcená rajčata, jogurt, smetana, koriandr, římský kmín, kardamon, fenykl, 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 12.05.

Kuřecí dršťková polévka (1,9)

I.

490g

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

II.

510g

Kuřecí maso s nivou a žampiony, těstoviny (1,7,9)
(kuřecí maso, smetana, žampiony, sýr niva, drcená rajčata, bazalka)

III. 410g
Z IV. 420g

Žemlovka s tvarohem a jablky (1,3,5,6,7,8,11)
Hrachový protein na červeném kari s kokosovým mlékem, jasmínová rýže ((rýže 200g) (1,4,9)) - NOVINKA
OSTRÉ!!! (kokosové mléko, baby mrkev, řapíkatý celer, hrachové maso - protein, kari pasta, chilli, rybí omáčka)

Pá 13.05.

Hovězí polévka s masovou rýží (1,3,6,7,9)

I.

530g

II.

400g

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

325/100g

Steak z vepřové panenky v pepřové omáčce, zelenina na slanině, chléb (1,7,9) (1,6,7,11)

Mexický hovězí guláš, hrášková rýže (1,7)
(hovězí maso, rajský protlak, cibule, hrášek, mexická marináda, taco, sýr eidam)

P III.

OSTRÉ! (steak ve smetanové omáčce s barevným pepřem, fazolové lusky a baby karotka na slanině)

Z IV. 270g

Zeleninový salát s trhaným kuřecím masem a BBQ dresinkem (1,3,6,7,10,11,12) - NOVINKA
(ledový salát, salátová okurka, rajčata, červená cibule, kuřecí maso, hoisin, česnek, papričky JALAPEŇOS, barbecue)

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

