
 DENNÍ MENU  16.1. - 20.1.2017 

pondělí Hermelínová s pažitkou
 1. Vykostěné vepřové koleno pečené v medu a černém pivu, bramborovo-celerové pyré
 2. Arabský Hummus s pečenými rajčaty a pizzou pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                              
 4. Lasagne Salmone (losos, rajčata, česnek, bazalka, smetana) 
                       
úterý Hovězí vývar s masem, tymiánem a zeleninou Julienne
 1. Mexické kuřecí nudličky v bramboráku
 2. Arabský Hummus s pečenými rajčaty a pizzou pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                    
 4. Hovězí krk konfitovaný v kořenové zelenině se silnou omáčkou, italské rizoto

středa Šumavská bramboračka
 1. Gnocchi s krůtím masem, avokádem, chilli a smetanou
 2. Arabský Hummus s pečenými rajčaty a pizzou pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                                
 4. Vepřová panenka marinovaná v pomerančovém pepři, s grilovanými fazol. lusky, hranolky

čtvrtek Česnečka se sýrem a krutóny
 1. Smažený květák se šťouchaným bramborem, tatarská omáčka
 2. Arabský Hummus s pečenými rajčaty a pizzou pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                        
 4. Krůtí medailonky na grilu, kari omáčka s jablky, pečená rýže 

pátek Špenátový krém
 1. Španělská paella s kuřecími paličkami, klobásou a zeleninou
 2. Arabský Hummus s pečenými rajčaty a pizzou pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                       
 4. Vepřová pečeně s paprikovou omáčkou, domácí bramborové špalky

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:
 3A. Pizza Messicana (tomat. omáčka, mozzarella, pikantní salám ventricina, tabasco)
 3B. Pizza Calzone (plněná) (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, žampiony, niva, oregáno)  
 3C. Pizza Quattro Formaggi (tomat. omáčka, mozzarella, hermelín, uzený sýr, balkán)
 3D. Pizza Antipasti (smetana, mozzarella, grilovaná zelenina, olivy, kukuřice, česnek) 

Menu č.1           včetně polévky       95Kč       V nabídce 100% bezlepková jídla označená symbolem               
Menu č.2,3,4   včetně polévky     105Kč
                  Informace o alergenech v pokrmech poledního menu na vyžádání u obsluhy!                                   
                                        (u menu č.2 možnost objednání v bezlepkové variantě)
                               0,3l - 25Kč, minerální voda - 15Kč, točené pivo 0,3l - 15Kč                                  
                            V době poledního menu navíc zvýhodněná cena pizzy na odnos:                                                

                                   Pizza z La Strady za  85Kč
                                  Cena je včetně menu boxu a platí při objednávce min 2ks!!
                       Doporučujeme objednávky dopředu telefonicky na tel 773 222 211

                                                                                                                                                                     Odnos menu bez polévky!  Menu 1 za 85 Kč,  Menu 2, 3, 4 za 95Kč Cena včetně menu boxu!
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