
 DENNÍ MENU  10.12. - 14.12.2018 

pondělí Hrášková s česnekovými krutóny
 1. Kuřecí steak zapečený se šunkou a hermelínem, hranolky
 2. Pečený tuřín s dýní, červenou řepou, pancettou, smetanou, česnekem a balkán.sýrem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Vepřová krkovice na černém pivu a zázvoru, kadeřávek, bramborové špalíčky
                       
úterý Hovězí vývar se šunkovou sedlinou
 1. Brokolicové krokety s krůtím masem, bramborová kaše, červená řepa
 2. Pečený tuřín s dýní, červenou řepou, pancettou, smetanou, česnekem a balkán.sýrem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Hovězí plec pečená v rajčatech a cherry, rýže arborio

středa Valašská zelňačka s klobásou
 1. Hermelín v bramboráku, salát Coleslaw
 2. Pečený tuřín s dýní, červenou řepou, pancettou, smetanou, česnekem a balkán.sýrem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                                
 4. Vepřová panenka plněná šunkou a žampiony, mačkané brambory s cibulkou

čtvrtek Luštěninová Minestrone
 1. Kuřecí jatýrka na cibulce s jasmínovou rýží
 2. Pečený tuřín s dýní, červenou řepou, pancettou, smetanou, česnekem a balkán.sýrem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Hovězí burger s cibulkou, slaninou, rajčaty a sýrovým dipem, erteple

pátek Kuřecí smetanová s karotkou
 1. Houbové knedlíčky s uzeným masem, cibulové zelí
 2. Pečený tuřín s dýní, červenou řepou, pancettou, smetanou, česnekem a balkán.sýrem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč) 
 4. Krůtí stehna pečená na bílém víně, grilovaná dýně Hokaido s cibulí, hráškové pyré

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů: 
   3A. Pizza Bianca Stagioni (smetana, mozzarella, poličan, žampiony, cherry rajčata)
 3B. Pizza Quattro Formaggi (tomat. omáčka, mozzarella, hermelín, niva, uzený sýr)
 3C. Pizza Prosciutto e Mais (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, kukuřice, oregáno)
 3D. Pizza Vegan Capricciosa (tomat. omáčka, mozzarella, klaso klobása, olivy, žampiony, artyčoky)
   

Menu č.1     89Kč           Menu č.2   95Kč            Menu č.3   99Kč          Menu č.4   109Kč                                      

                                                         Polévka k polednímu menu   +20Kč
 BEZLEPKOVÁ VARIANTA PIZZY v době poledního menu pizzu z  nabídky menu 3   s příplatkem 20Kč 
                                       Kohoutková voda zdarma po celou dobu menu!!
                                            Coca-cola 0,3l - 25Kč, , točené pivo 0,3l - 19Kč
                                                                                        V nabídce 100% bezlepková jídla označená symbolem         
V době poledního menu navíc zvýhodněná cena pizzy na odnos:                                                

     Pizza z La Strady za  89Kč  Cena je včetně menu boxu a platí při objednávce min 2ks!!
                                 Doporučujeme objednávky dopředu telefonicky na tel 773 222 211
                                                Informace o alergenech v pokrmech poledního menu na vyžádání u obsluhy!

   

                                                                                                                                                                                               


