Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 01.08.

31. týden: 01.08. - 05.08.2022

Brokolicová polévka (1,6,7,9)

I.

375/30g

Provensálský kuřecí steak, americké brambory, mexický dresink (1,6,7) (3,7,10)

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. 440g

Fazole chilli con carne s hrachovým proteinem, rýže ((rýže 200g) (1,3,7,9)) - NOVINKA
OSTRÉ!! (červené fazole, hrachové maso - protein, drcená rajčata, kečup, chilli con carne, česnek, oregano)

Út 02.08.
I.

530g

Uzená polévka s rýží (6,9)
Slepice na paprice, těstoviny (1,6,7)

II. 560g

Vepřové výpečky, kysané zelí, chlupatý knedlík (1)

III.

470/10g

Smažené filé z tresky, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7) (-)

250g

Směs listových salátů s volským okem, opečenou slaninkou a dresinkem (1,3,7,9,10)

Z IV.

St 03.08.
I.

450/150g

Česneková polévka s krupicí a vejci (1,3,6,7,9)
Cikánský řízek, bramborová kaše, červená řepa (1,3,6,7) (-) - NOVINKA
(sekané vepřové a kuřecí maso, cibule, sójová omáčka, pepř černý, paprika mletá, kari koření)

II. 430g

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

III. 370/150g Taštičky se špenátem, mozzarellou a anglickou slaninou, červená řepa (1,7) (-)
(taštičky plněné špenátem se smaženou cibulkou, slaninou a sýrem)

Z IV.

350g

Čt 04.08.
I.

510g

Bulgur s hlívou ústřičnou, sušenými rajčaty a zeleninou (1,12)
Hrachová polévka s klobásou (1,6,7,9)
Kuřecí KUNG-PAO, rýže (1,5,6,11)
OSTRÉ!! (kuřecí maso, zelenina, arašídy, hoisin, worcester, sójová omáčka, chilli, zázvor)

II. 460g

Přírodní vepřový závitek, houskový knedlík (1,3,9,10)
(závitek z vepřového masa plněný okurkou, slaninou, uzeninou a vejcem)

III. 370g
Z IV. 320g
Pá 05.08.
I.

480g

II.

400/3g

Tvarohové ravioli s jahodovým přelivem a zakysanou smetanou (1,3,6,7,8,10,11) - NOVINKA
Ledový salát s tuňákem, vejci a dresinkem (1,3,7,10) - NOVINKA
Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
Domácí sekaná se svíčkovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,7,9,10)
(mleté vepřové a hovězí maso se slaninou, vejci a kořením ve svíčkové omáčce)

Pikantní BASMATI s vepřovým masem, ozdoba rukola (9) (-)
(rýže basmati, vepřové maso, kořenová zelenina, křen, česnek, mletá paprika, kurkuma, zázvor, římský kmín)

P III. 440/60g

Smažené kuřecí medailonky v pikantním těstíčku, bramborová kaše, obloha (1,3,7,10) (-)
(pikantní těstíčko s hořčicí, worcestrem, česnekem a majoránkou)

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

