Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 27.06.
I.

480g

26. týden: 27.06. - 01.07.2022

Celerová polévka (1,6,7,9)
Kuřecí stripsy, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
(marinované kuřecí maso smažené v kukuřičné strouhance)

II. 430g

Sikulská vepřová kotletka b.k., houskový knedlík (1,3,7)
(vepřové maso, kysané zelí, smetana, paprika mletá, česnek)

III. 540g

Vepřová játra se zeleninou a mandlemi, rýže (6,8)
OSTRÉ! (vepřová játra, sterilovaná kapie, pórek, mandle, sójová omáčka, česnek, chilli)

Z IV. 350g
Út 28.06.
I.

510g

Selská zeleninová směs s kousky lososa (4,9)
Hovězí polévka s rýží a hráškem (6,7,9)
Restované kantonské nudle s kuřecím masem (1,2,6,10,11)
(čínské nudle s kuřecím masem, pórkem, kukuřicí, šunkou, žampiony, ústřicovou a sójovou omáčkou, zázvorem)

II. 510g

Přírodní vepřový plátek, zeleninová rýže (1,6,7,9)

III. 570g

Zapečený květák se šunkou a čedarem, brambor (1,3,7,9) - NOVINKA
(květák, šunka, sýr čedar vegan, vejce)

Z IV. 250g
St 29.06.
I.

480/150g

Směs listových salátů s volským okem, opečenou slaninkou a dresinkem (1,3,7,9,10)
Jarní zeleninová polévka (6,7,9)
Pštrosí vejce, bramborová kaše, zelný salát s mrkví (1,3,7) (-)
(mleté vepřové maso se sýrem, čerstvou petrželkou a muškátovým květem plněné vejcem)

II. 480g

Srbské rizoto s hovězím masem sypané sýrem, okurka (7,9)
(hovězí maso, paprika proužky, cibule, kečup, slanina)

III. 490g
Z IV. 350g
Čt 30.06.

Čočka na kyselo s cibulkou, uzená krkovička, okurka (1,10)
Bulgur s hlívou ústřičnou, sušenými rajčaty a zeleninou (1,12)
Polévka kuřecí kaldoun (1,7,9)
(zahuštěná kuřecí polévka se zeleninou, těstovinami, kuřecími játry a žampiony)

I.

580g

Pečený párkový bůček, zelí, bramborový knedlík (1,3,9)

II. 510g

Kuřecí prsíčko na červeném víně, těstoviny (1,6,7)

III. 330g

Palačinky s jahodovým přelivem (1,3,7)

Z IV. 320g
Pá 01.07.

Ledový salát s tuňákem, vejci a dresinkem (1,3,7,10) - NOVINKA
Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)

I.

430g

II.

490g

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

325/100g

Krůtí steak v pepřové omáčce, zelenina na slanině, chléb (1,7,9) (1,6,7,11)

Plzeňský hovězí guláš, houskový knedlík (1,3)
(hovězí maso, rajský protlak, pivo, slanina)

P III.

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

Z IV. 300g

Salát s rýžovými nudlemi, teriyaki kuřecím masem a sezamem (1,6,11)
(čínské zelí, mrkev, klíčky mungo, jarní cibulka, kuřecí maso, rýžové nudle, teriyaki omáčka, hoisin, sezam)

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

