Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 26.09.
I.

460g

39. týden: 26.09. - 30.09.2022
Rajská polévka s rýží (1,6,7,9)
Vepřová kotletka b.k. ve smetanové omáčce, variace knedlíků (1,3,6,7)
(houskové knedlíky 3ks, bramborové noky 3ks)

II. 510g

Kuřecí KUNG-PAO, kari rýže (1,5,6,11)
OSTRÉ!! (kuřecí maso, zelenina, arašídy, hoisin, worcester, sójová omáčka, chilli, zázvor)

III. 540g
Z IV. 460g

Smažený květák, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Restované kantonské nudle s hrachovým proteinem (1,2,6,10,11) - NOVINKA
(čínské nudle s hrachovým masem - proteinem, pórkem, kukuřicí, šunkou, žampiony, ústřicovou a sójovou omáčkou,
zázvorem)

Út 27.09.
I.

510/5g

Uzená polévka s kroupami (1,6,9)
Kuřecí prsíčko na červeném víně, rýže, ozdoba (1,6,7) (-)

II. 560g

Zbojnické hovězí maso, zelí, bramborový knedlík (1,3)

III. 630/110g

Dršťková polévka, slané vdolky, ovoce (bez polévky) (1,3,7,9) (-)

Z IV. 250g

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

St 28.09.

Na tento den nelze objednat. (Svátek, volno, ..)

Čt 29.09.

Jarní zeleninová polévka (6,7,9)

I.

460/30g

Kuřecí stripsy, brambor, mexický dresink (1,3,7) (3,7,10)
(marinované kuřecí maso smažené v kukuřičné strouhance)

II. 430g

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

III. 450g
Z IV. 0g
Pá 30.09.
I.

550/30g

II.

460/30g

Ravioli plněné mákem s vanilkovým krémem (1,3,6,7,8,10,11)
JIŽ NELZE OBJEDNAT!
Hovězí polévka s játrovou rýží (1,3,6,7,9)
Masové kuličky v rajské omáčce, těstoviny, sladký doplněk (1,3,9) (1,3,5,6,7,8,11)
(mleté vepřové a hovězí maso s rajskou omáčkou)

Kuřecí maso na indický způsob, rýže basmati, sladký doplněk ((rýže 200g) (1,7,9)) (1,3,5,6,7,8,11)
(kuřecí maso, smetana, jablka, citron, indická marináda)

Steak z vepřové panenky v pepřové omáčce, zelenina na slanině, chléb, sladký doplněk (1,7,9)
P III. 325/100/30g
(1,6,7,11) (1,3,5,6,7,8,11)
OSTRÉ! (steak ve smetanové omáčce s barevným pepřem, fazolové lusky a baby karotka na slanině)

Z IV. 0g

JIŽ NELZE OBJEDNAT!

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

