
 DENNÍ MENU   18.3. - 22.3.2019 

pondělí Milánská s loupanými rajčaty a mozzarellou
 1. Závin z listového těsta plněný ventricinou, nivou a baby karotkou, cibulová omáčka
 2. Variace listových salátů, kořeněné kuličky z nivy, vejce na 63°, koprový dressing, foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Vepřová kotleta na rozmarýnu s teplým salátem z dýně, červené řepy, brambor a artyčoků
                       
úterý Houbový krém
 1. Kuřecí prsa po indicku s ananasem a curry, rozinková rýže
 2. Variace listových salátů, kořeněné kuličky z nivy, vejce na 63°, koprový dressing, foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Přec noc tažený hovězí ořech s krémovým špenátem, domácí bramborové špalky

středa Gulášová polévka
 1. Jacket Potato Barbecue (pečená brambora plněná fazolemi,paprikou,rajčaty,česnekem,bbq omáčkou)

 2. Variace listových salátů, kořeněné kuličky z nivy, vejce na 63°, koprový dressing, foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Vepřová panenka na grilu podávaná na hráškovém pyré, hranolky

čtvrtek Luštěninová Minestrone
 1. Pečené závitky ze stehenních řízků (uzené maso, cibule, bylinky) smetanové špecle
 2. Variace listových salátů, kořeněné kuličky z nivy, vejce na 63°, koprový dressing, foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Mořský vlk na libečkovém másle, zeleninové ratatouille, čočkové pyré

pátek Jarní bramboračka
 1. Vepřová krkovice pečená s krémovým rizotem z kořene petržele
 2. Variace listových salátů, kořeněné kuličky z nivy, vejce na 63°, koprový dressing, foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč) 
 4. Lasagne s kachním masem, mozzarellou a bílým víne

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů: 
   3A. Pizza  Mario (smetana, mozzarella, slanina, listový špenát, vejce, česnek)
 3B. Pizza Prosciutto (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, oregáno)
 3C. Pizza Hungaria (tomat. omáčka, mozzarella, čabajka, kozí rohy, tabasco)
 3D. Pizza Vegan Verdure (smetana, mozzarella, brokolice, kukuřice, cherry rajčata,oregáno)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               


