Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 08.08.
I.

600g

32. týden: 08.08. - 12.08.2022

Květáková polévka (1,6,7,9)
Kuřecí stehýnko po srbsku, rýže (1,7,9)
(kuřecí stehno, sterilované lečo, paprika proužky, rajský protlak)

II. 560g

Vepřové maso ala bažant, špenát, chlupatý knedlík (1,3,9)

III. 510g

Smažený sýr se šunkou, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)

Z IV. 360/3g Pikantní bulgur s grilovaným kuřecím masem, ozdoba rukola (1,7,9,10) (-)
OSTRÉ! (bulgur, kuřecí maso, mrkev, pórek, kokosové mléko, kari pasta, chilli)

Út 09.08.
I.

500/5g

II. 430g

Hovězí polévka s těstovinami (1,6,7,9)
Kuřecí závitek se špenátem, šťouchané brambory, ozdoba (1,3,7,9) (-)
Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík (1,3,7,9,10)
(vepřové maso, uzenina, pasírovaná kořenová zelenina, sterilované okurky, smetana, slanina)

III.

490g

Hrachová kaše s cibulkou, uzená krkovička, okurka (1)

Z IV.

270g

Zeleninový salát s kuřecím gyrosem a tortillou (1,7,10)

St 10.08.

Polévka Krkonošská cibulačka (3,6,7,9)
(polévka s bramborem, cibulí, vejci, kořenovou zeleninou a žampiony)

I.

480g

Penne s pikantními masovými kuličkami a parmezánem (1,3,7) - NOVINKA
OSTRÉ! (mleté vepřové maso, česnek, červené víno, drcená rajčata, chilli, bazalka, parmezán)

II. 510/5g Restované kuřecí prsíčko s praženými mandlemi, rýže, ozdoba (1,6,8,10) (-)
III. 470/10g Filé z tresky zapečené v sýrovém bešamelu, brambor, ozdoba citron (1,3,4,7,9) (-)
Z IV. 360g

Vietnamský salát Bún bò Nam Bô (4,5)
OSTRÉ!!! (rýžové nudle, hovězí maso, ledový salát, mrkev, klíčky mungo, rybí omáčka, chilli papričky, arašídy)

Čt 11.08.

Kuřecí dršťková polévka (1,9)

I.

510g

Kuřecí kousky v pivním těstíčku, bramborová kaše, okurka (1,3,7)

II.

430g

Debrecínský guláš, houskový knedlík (1,3)
(vepřové maso, cibule, rajský protlak, uzenina)

III. 380g
Z IV. 350g

Palačinky s meruňkovou a višňovou náplní (1,3,7,12)
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 12.08.
I.

510/5g

II.

550g

Hovězí polévka s masovou rýží (1,3,6,7,9)
Hovězí maso s okurkovou omáčkou, rýže, ozdoba (1,3,7) (-)
(hovězí maso, sterilované okurky, smetana, nové koření)

Špagety pánů z Hostovic sypané sýrem (1,6,7,9)
(kuřecí maso, kapie, kečup, pórek, sójová omáčka)

P III. 330/60g Zapečená vepřová kotletka b.k. se sýrem, americké brambory, obloha (1,9) (-)
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

