
 DENNÍ MENU   22.7. - 26.7.2019 

pondělí Česneková se slaninou a pórkem
 1. Jacket Potato se špenátem a kuřecím masem, smetanová omáčka s parmezánem
 2. Míchaný salát s parmskou šunkou, rukolou a pomerančem, medovo-hořčičný dressing 
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Hovězí pečeně špikovaná uzenou slaninou, burgundská omáčka, gnocchi
                       
úterý Thajská kuřecí polévka
 1. Brokolicové karbenátky s pancettou a mozzarellou, bramborová kaše, mrkvové chipsy
 2. Míchaný salát s parmskou šunkou, rukolou a pomerančem, medovo-hořčičný dressing 
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřová kotleta na houbách a tymiánu, krémová rýže arborio

středa Špenátový krém se smetanou a krutóny
 1. Řecká mousaka s masovým ragú, lilkem, bramborami a bešamelem
 2. Míchaný salát s parmskou šunkou, rukolou a pomerančem, medovo-hořčičný dressing 
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Kuřecí steak grilovaný na růžovém pepři, dýňové pyré, hranolky

čtvrtek Gulášová s majoránkou
 1. Kuře na paprice s domácím karlovarským knedlíkem
 2. Míchaný salát s parmskou šunkou, rukolou a pomerančem, medovo-hořčičný dressing 
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Pečená vepřová panenka s višňovou omáčkou, česnekové grenaille erteple

pátek Žampionová s jarní cibulkou
 1. Krůtí stroganoff s jasmínovou rýží
 2. Míchaný salát s parmskou šunkou, rukolou a pomerančem, medovo-hořčičný dressing 
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Treska smažená v pivním těstíčku, mačkaný hrášek, hranolky, bylinková majonéza

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Don Corleone (smetana, mozzarella, ventricina, marinovaná paprika + rajčata)
 3B. Pizza Con Tonno (tomat. omáčka, mozzarella, tuňák, červená cibule, vejce)
 3C. Pizza Fabrizio (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, olivy, artyčoky, sušená rajčata)
 3D. Pizza Vegan Hawai (smetana, mozzarella, ananas, uzené tofu)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               

    


