Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 15.08.

33. týden: 15.08. - 19.08.2022

Italská tomatová polévka (1,6,7,9)

I.

490/150g

Zapečené kuřecí prsíčko s nivou, bramborová kaše, salát z čínského zelí (1,6,7) (-)

II.

430g

Segedinský guláš, houskový knedlík (1,3,7)

III.

540/5g

Pikantní játrové nudličky, rýže, ozdoba (1,6,7,11) (-)
OSTRÉ!! (vepřová játra, cibule, pórek, kapie, sójová omáčka, worcester, chilli)

Z IV. 290g
Út 16.08.
I.

540g

Cizrnové měšce se špenátem, dušená zelenina (7,9)
Kuřecí polévka s těstovinami (1,7,9)
Klatovský závitek, rýže (1,3,10)
(závitek z vepřového masa plněný směsí uzeniny, slaniny, vajec a okurky)

II. 400g

Lasagne BOLOGNESE (1,7,9)
(zapečené těstoviny plněné směsí mletého hovězího a vepřového masa, zeleniny a bešamelu se sýrem)

III.
Z IV.

500/40/10g

Smažený rybí filet se špenátem, bramborová kaše, ozdoba salátová okurka, ozdoba citron (1,4,7) (-) (-)

370g

Salát COLESLAW s toskánskou bagetkou (1,3,6,7,8,10,11)
(bílé zelí s mrkví v majonéze)

St 17.08.
I.

540g

Jarní zeleninová polévka (6,7,9)
Chalupářský řízek, brambor, okurka (1,3,7)
(mleté vepřové a uzené maso obalené v bramborákovém těstíčku)

II. 430g

Hovězí pečeně s koprovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,6,7,9)

III. 500g

Mexické fazole s kousky anglické slaniny, chléb (1,6,7,11)
OSTRÉ!! (fazole červené, anglická slanina, sterilované lečo, rajský protlak, kapie, kukuřice, slanina, česnek, chilli)

Z IV.

290g

Salát SHANGHAI s grilovaným kuřecím masem a rukolou (1)
(kuřecí maso, čínské nudle, hlíva ústřičná, sweet chilli omáčka, klíčky mungo, rukola)

Čt 18.08.
I.

510g

II. 510g

Frankfurtská polévka s klobásou (1,6,7,9)
Kuřecí maso na smetaně se žampiony, těstoviny (1,7)
Srbská vepřová kotletka b.k., rýže (1)
(vepřové maso, sterilované lečo, rajský protlak)

III. 400g
Z IV. 320g
Pá 19.08.
I.

560g

II. 490g
P III. 440/50g

Bramborové šišky s mákem (1,7)
Těstovinový salát s kuřecím masem a kukuřicí (1,7,10)
Hovězí polévka s krupicovými noky (1,3,6,7,9)
Zbojnické hovězí maso, zelí, bramborový knedlík (1,3)
Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, okurka (1,3,7)
Pekingské masové nudličky, rýže basmati, vietnamský zelný salát ((rýže 200g) (1,6,11)) (11)
(směs z kuřecího a vepřového masa, žampionů, pórku a hlávkového zelí)

Z IV. 270g

Zeleninový salát s trhaným kuřecím masem a BBQ dresinkem (1,3,6,7,10,11,12)
(ledový salát, salátová okurka, rajčata, červená cibule, kuřecí maso, hoisin, česnek, papričky JALAPEŇOS, barbecue)

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

