
 DENNÍ MENU   20.5. - 24.5.2019 

pondělí Tomatová s tvarohovými nočky
 1. Kuřecí roláda, ořechová nádivka se slaninou, vařené brambory, přírodní šťáva
 2. Grilovaná domácí foccacia s pošírovaným chřestem,vejcem na 63°a holandskou omáčkou
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Pečený filet z mořského vlka, krémové hráškové rizoto, citrónová kůra s mátou
                       
úterý Zeleninový vývar s drožďovými knedlíčky
 1. Domácí houbové knedlíky s konfitovaným kachním masem, petrželí a celerovými chipsy
 2. Grilovaná domácí foccacia s pošírovaným chřestem,vejcem na 63°a holandskou omáčkou
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Grilovaná vepřová kotleta nakládaná v hrubém pepři, chipotle majonéza, pečené grenaille

středa Kokosová na kari s nudlemi
 1. Kuřecí stir-fry s brokolicí, mrkví a sezamem, jasmínová rýže
 2. Grilovaná domácí foccacia s pošírovaným chřestem,vejcem na 63°a holandskou omáčkou
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Pikantní hovězí perkelt s domácím cibulovým chlebem a zakysanou smetanou s petrželí

čtvrtek Hrášková s krutóny
 1. Smažené ravioli plněné ricottou a italskou slaninou, omáčka z pečených rajčat s bazalkou
 2. Grilovaná domácí foccacia s pošírovaným chřestem,vejcem na 63°a holandskou omáčkou
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Sekané hovězí karbenátky s majoránkou, bramborové pyré, okurkový salát

pátek Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi
 1. Houbové rizoto s vykostěnými kuřecími stehny, tymiánem a sýrem Grana Padano
 2. Grilovaná domácí foccacia s pošírovaným chřestem,vejcem na 63°a holandskou omáčkou
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Svíčková na smetaně s domácím houskovým knedlíkem, brusinky

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Vegetariana (tomat. omáčka, mozzarella, paprika, rajčata, žampiony, parmezán)
 3B. Pizza Carabinieri (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, niva, cibule, oregáno)
 3C. Pizza Pancetta (tomat. omáčka, mozzarella, italská slanina, kukuřice, olivy)
 3D. Pizza Vegan da Bosco (smetana, mozzarella, lesní plody, máta)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               

    


