Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 03.10.

40. týden: 03.10. - 07.10.2022

Zeleninová polévka s bramborem (1,6,7,9)

I.

550g

Kuřecí stehýnko na rozmarýnu, šťouchané brambory (1,7,9)

II.

510g

Směs pana Hejtmana, žampionová rýže (1,6,7,10)
(vepřové maso, žampiony, cibule, sójová omáčka)

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. 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 04.10.
I.

510g

Slepičí polévka s rýží a hráškem (1,6,7,9)
Marinované kuřecí maso v BBQ omáčce se zeleninou, těstoviny (1,6,7,10)
(kuřecí maso, brokolice, sterilovaná kapie, kukuřice, barbecue, mexická marináda, sójová omáčka)

II. 470g

Vepřový závitek na smetaně, houskový knedlík (1,3,7,9)
(závitek z vepřového masa plněný uzeninou, vejcem a okurkou)

III. 590g
Z IV. 270g
St 05.10.

Opečená jitrnička, kysané zelí, brambor (1,3,7)
Zeleninový salát s kuřecím gyrosem a tortillou (1,7,10)
Couračka polévka (1,6,7,9)
(polévka z kysaného zelí s bramborem)

I.

470/150g

Smažený holandský řízek, bramborová kaše, mrkvový salát (1,3,7) (-)
(mleté vepřové maso se sýrem v trojobalu)

II. 510g

Znojemská hovězí pečeně, rýže (1)

III. 490g

Čočka na kyselo s cibulkou, uzená krkovička, okurka (1,10)

Z IV. 350g
Čt 06.10.
I.

490g

Bulgur s hlívou ústřičnou, sušenými rajčaty a zeleninou (1,12)
Fazolová polévka s klobásou (1,6,7,9)
Kuřecí paličky ve SWEET CHILLI omáčce, jasmínová rýže ((rýže 200g) (1))
OSTRÉ!! (kuřecí stehýnka, sweet chilli omáčka, pórek, česnek)

II. 490g

Smažený vepřový řízek, brambor, okurka (1,3,7)

III. 400g

Kynuté knedlíky s jahodami sypané kakaem (1,3,7)

Z IV. 320g
Pá 07.10.
I.

430g

II.

350/60g

Ledový salát s tuňákem, vejci a dresinkem (1,3,7,10)
Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
Maďarský hovězí guláš, houskový knedlík (1,3)
(hovězí maso, paprika, cibule, drcená rajčata, paprika mletá, česnek, majoránka)

Tortilla PICANTES s trhaným vepřovým masem, ledový salát a zakysaná smetana (1,6,7,11,12) (7)
OSTRÉ!!! (tortilla tomatová s chilli plněná směsí vepřového masa s rýží, fazolemi, papričkami JALAPEŇOS a sýrem
čedar)

P III. 270/40/60g Grilovaný kuřecí steak, americké brambory, rajčatový dresink, obloha (1,6,7) (9,10) (-)
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, 739 625 446, info alergeny: +420 466 951 571

www.days.cz

