Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 20.06.

25. týden: 20.06. - 24.06.2022

Vločková polévka (1,6,7,9)

I.

540g

Smažená křidélka v kukuřičné strouhance, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)

II.

480g

Vepřové maso na česneku, staročeské zelí, houskový knedlík (1,3)
(červené zelí s cibulkou, kmínem, skořicí, tymiánem a hřebíčkem)

III. 540/5g
Z IV. 410g

Vepřová játra na slanině, rýže, ozdoba (1,9) (-)
Špagety BOLOGNESE s hrachovým proteinem sypané parmezánem (1,3,7,9) - NOVINKA
(špagety, drcená rajčata, hrachové maso - protein, červené víno, česnek, koření, sýr parmezán)

Út 21.06.

Uzená polévka s kroupami (1,6,9)

I.

440g

II.

510g

Kuřecí maso na smetaně se žampiony, těstoviny (1,7)

III.

470/10g

Filé z tresky zapečené v sýrovém bešamelu, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7,9) (-)

300g

Mix listových salátů s grilovaným kuřecím prsíčkem, vejcem a dresinkem (1,3,7,9,10) - NOVINKA

Záhorácký závitek, bramborový knedlík (1,3,9)
(závitek z vepřového masa plněný kysaným zelím)

Z IV.

(ledový a římský salát, čekanka, frisee, kuřecí maso, vejce, kukuřice, jarní cibulka, indická marináda, majolka, hořčice)

St 22.06.
I.

470/150g

Kmínová polévka s vejci (1,3,6,7,9)
Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurkový salát (1,3,7) (-)
(mleté vepřové a hovězí maso smažené v trojobalu)

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.

480g

Fazole po bretaňsku, opečená klobása, okurka (1,9)
(bílé fazole, rajský protlak, kečup, slanina, česnek, smažená cibulka)

Z IV. 300g
Čt 23.06.
I.

510/5g

II. 510g

Těstovinový salát s tuňákem, olivami a bazalkou (1,4) - NOVINKA
Fazolová polévka se slaninou (1,6,7,9)
Kuřecí prsíčko na žampionech, rýže, ozdoba (1) (-)
Plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou, houskový knedlík (1,3,9)
(paprikový lusk plněný mletým vepřovým a hovězím masem s rajskou omáčkou)

III. 410g
Z IV. 260g

Domácí buchty plněné tvarohem a povidly (1,3,7,9,13)
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)

Pá 24.06.
I.

510/30g

Hovězí polévka s játrovou rýží (1,3,6,7,9)
Hovězí maso po maďarsku, těstoviny, sladký doplněk (1,9) (1,3,5,6,7,8,11)
OSTRÉ! (hovězí maso, paprika proužky, drcená rajčata, cibule, chilli)

II. 450/30g

Halušky s uzeným masem, zelí, sladký doplněk (1) (1,3,5,6,7,8,11)

P III. 470/60/30g Brněnský vepřový řízek, bramborová kaše, obloha, sladký doplněk (1,3,7) (-) (1,3,5,6,7,8,11)
(závitek z vepřového masa plněný vejci s uzeninou a hráškem, obalený v trojobalu)

Z IV. 300/30g

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, +420 739 625 446, 739 625 446, info alergeny: +420 466 951 571
www.days.cz

