Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 19.09.

38. týden: 19.09. - 23.09.2022

Brokolicová polévka (1,6,7,9)

I.

580g

Smažené kuřecí paličky, brambor, okurka (1,3,7)

II.

430g

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

III. 480g
Z IV. 350g
Út 20.09.
I.

530g

II. 480g

Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, okurka (7)
Špecle s restovanými hříbky, kuřecím masem a zeleninou (1,3,6,9)
Kuřecí polévka s těstovinami (1,7,9)
Kuře na paprice, těstoviny (1,6,7)
Moravský vrabec, zelí, houskový knedlík (1,3)

III. 470/10g Smažené filé z tresky, bramborová kaše, ozdoba citron (1,3,4,7) (-)
Z IV. 300g

Mix listových salátů s grilovaným kuřecím prsíčkem, vejcem a dresinkem (1,3,7,9,10)
(ledový a římský salát, čekanka, frisee, kuřecí maso, vejce, kukuřice, jarní cibulka, indická marináda, majolka, hořčice)

St 21.09.
I.

450/10g

Pórková polévka s vejci (1,3,6,7,9)
Švédské masové kuličky, bramborové rösti, ozdoba brusinky (1,3,6,7) (-)
(sekané vepřové a hovězí maso, smetana, cibule, zázvor, muškátový květ, pepř černý)

II. 510g

Restovaná krůtí prsa na barevném pepři, rýže (1,9)

III. 480g

Fazole po bretaňsku, opečená klobása, okurka (1,9)
(bílé fazole, rajský protlak, kečup, slanina, česnek, , smažená křupavá cibulka)

Z IV. 300g
Čt 22.09.
I.

580g

Těstovinový salát s tuňákem, olivami a bazalkou (1,4)
Zelná polévka s klobásou (1,6,7,9)
Selská vepřová roláda, špenát, chlupatý knedlík (1,3,9)
(roláda z vepřového masa plněná směsí vepřových jater a vajec)

II. 460g

Kuřecí nudličky na thajském žlutém kari, jasmínová rýže ((rýže 200g) (1,6,7,11))
OSTRÉ! (kuřecí maso, pórek, hrášek, červená paprika, kari pasta žlutá, hoisin, worcester, sójová omáčka)

III. 330g
Z IV. 350g

Palačinky s jahodovým přelivem (1,3,7)
Salát s grilovaným hrachovým masem a mexickým dresinkem (3,7,10)
(čínské nudle, bílá ředkev, salátová okurka, mrkev, hrachový protein, majonéza s mexickou marinádou)

Pá 23.09.
I.

530g

Hovězí polévka s těstovinami (1,6,7,9)
Mexický hovězí guláš, hrášková rýže (1,7)
(hovězí maso, rajský protlak, cibule, hrášek, mexická marináda, taco, sýr eidam)

II. 460g

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

P III. 420/60g Kuřecí řízek Ondráš, šťouchané brambory se slaninou, obloha (1,3,7,9) (-)
(kuřecí maso smažené v bramborákovém těstě)

Z IV. 300g

Salát se smaženými kuřecími nugetkami a hořčičným dresinkem (1,3,7,10)

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, 739 625 446, info alergeny: +420 466 951 571

www.days.cz

