Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 11.07.

28. týden: 11.07. - 15.07.2022

Bramborová polévka (1,9)
(bramborová polévka se zeleninou a houbami)

I.

570g

Kuřecí stehýnko ala kachna, staročeské zelí, houskový knedlík (1,3)
(červené zelí s cibulkou, kmínem, skořicí, tymiánem a hřebíčkem)

II. 400g

Pardubické masové nudličky, jasmínová rýže ((rýže 200g) (1,6,10))
OSTRÉ! (vepřové maso, cibule, sterilovaná kapie, pórek, sójová omáčka, BBQ omáčka, bílé víno, chilli)

III. 540g
Z IV. 350g
Út 12.07.
I.

550g

Smažený květák, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Špecle s restovanými hříbky, kuřecím masem a zeleninou (1,3,6,9)
Kuřecí polévka s těstovinami (1,7,9)
Masové kuličky v rajské omáčce, těstoviny (1,3,9)
(mleté vepřové a hovězí maso s rajskou omáčkou)

II. 560g

Pomalu pečená krkovička, špenát, bramborový knedlík (1,3,9)

III. 400/30g Španělská paela, ozdoba rajče (1,4,6,7,9) (-)
(rýže basmati, ryby, paprika, fazolové lusky, olivy, mrkev, pórek, kurkuma)

Z IV. 270g
St 13.07.
I.

490/150g

Zeleninový salát s kuřecím gyrosem a tortillou (1,7,10)
Pórková polévka s vejci (1,3,6,7,9)
Masokapustový karbanátek, bramborová kaše, rajčatový salát s cibulí (1,3,7) (-)
(mleté vepřové maso s kapustou a slaninou smažené v trojobalu)

II. 510/5g

Čína z kuřecího masa, rýže, ozdoba (1,6,11) (-)
OSTRÉ! (kuřecí maso, čínská zelenina, černá houba, hoisin, sójová omáčka, worcester, zázvor, chilli)

III. 520g
Z IV. 360g

Hrachová kaše s cibulkou, opečená klobása, okurka (1)
Vietnamský salát Bún bò Nam Bô (4,5)
OSTRÉ!!! (rýžové nudle, hovězí maso, ledový salát, mrkev, klíčky mungo, rybí omáčka, chilli papričky, arašídy)

Čt 14.07.
I.

430g

Hrstková polévka (1,6,7,9)
Vepřový guláš, houskový knedlík (1,3)

II. 490/40g Kuřecí závitek se šunkou a sýrem, bramborová kaše, ozdoba salátová okurka (1,7,9) (-)
III. 410g
Z IV. 350g

Žemlovka s tvarohem a jablky (1,3,5,6,7,8,11)
Salát s grilovaným hrachovým masem a mexickým dresinkem (3,7,10) - NOVINKA
(čínské nudle, bílá ředkev, salátová okurka, mrkev, hrachový protein, majonéza s mexickou marinádou)

Pá 15.07.

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

I.

510/5g

Hovězí maso na žampionech, rýže, ozdoba (1,7) (-)

II.

460g

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

420/60g

Kuřecí řízek Ondráš, šťouchané brambory se slaninou, obloha (1,3,7,9) (-)

P III.

(kuřecí maso smažené v bramborákovém těstě)

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

