Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 05.12.
I.

490g

49. týden: 05.12. - 09.12.2022

Vločková polévka (1,6,7,9)
Kuřecí paličky ve SWEET CHILLI omáčce, jasmínová rýže ((rýže 200g) (1))
OSTRÉ!! (kuřecí stehýnka, sweet chilli omáčka, pórek, česnek)

II. 430g

Vepřový guláš, houskový knedlík (1,3)

III. 390g

Kachní jatýrka na bylinkách a smetaně, americké brambory (1,6,7)

Z IV. 380/30g Kuskus s kuřecím masem a zeleninou, ozdoba rajče (1,7,9) (-)
Út 06.12.
I.

450/150g

II. 510g

Slepičí polévka s rýží a zeleninou (1,6,7,9)
Kuřecí kousky v pivním těstíčku, bramborová kaše, zelný salát s koprem (1,3,7) (-)
Srbská vepřová kotletka b.k., rýže (1)
(vepřové maso, sterilované lečo, rajský protlak)

III. 460g
Z IV. 260g

Zapečené šunkové flíčky, okurka (1,3,7,9)
Čerstvý salát CAESAR s kuřecím masem a krutony (1,3,4,6,7,9,10)
(ledový salát, kuřecí maso, majonéza, hořčice plnotučná, sardelová pasta, česnek, krutony, sýr parmezán)

St 07.12.
I.

530g

Česneková polévka s bramborem (3,6,7,9)
Smažený holandský řízek, brambor, okurka (1,3,7)
(mleté vepřové maso se sýrem v trojobalu)

II. 430g

Hovězí pečeně se šípkovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,7,9)
(hovězí maso, šípkový džem, kořenová zelenina, slanina, červené víno, citron, skořice, nové koření)

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.

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 08.12.
I.

510g

Hrachová polévka s kroupami (1,6,7,9)
Kuřecí maso s nivou a žampiony, těstoviny (1,7,9)
(kuřecí maso, smetana, žampiony, sýr niva, drcená rajčata, bazalka)

II. 560g

Pomalu pečená krkovička, zelí, chlupatý knedlík (1)

III. 400g

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7)

Z IV. 360g

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

Pá 09.12.
I.

430g

Hovězí polévka s masovou rýží (1,3,6,7,9)
Hovězí maso na houbách, houskový knedlík (1,3,7)
(houbová omáčka se smetanou)

II. 480g

Kuřecí rizoto sypané sýrem, okurka (1,7,9)

P III. 470/60g Brněnský vepřový řízek, bramborová kaše, obloha (1,3,7) (-)
(závitek z vepřového masa plněný vejci s uzeninou a hráškem, obalený v trojobalu)

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

