
 DENNÍ MENU  5.12. - 9.12.2016 

pondělí Bramboračka se žampiony a pažitkou
 1. Závin z listového těsta plněný nivou, ventricinou a baby karotkou, cibulová omáčka
 2. Arabský Hummus s pečenými rajčaty a pizzou pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                              
 4. Vepřová kotleta podávaná na hráškovém pyré, americký brambor s česnekem 
                       
úterý Zeleninový vývar s vaječnou sedlinou
 1. Sekané biftečky po srbsku, bramborová kaše, kozí rohy
 2. Arabský Hummus s pečenými rajčaty a pizzou pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                    
 4. Kuřecí prsa plněná slaninou, olivami a mozzarellou, hranolky, česnekový dip

středa Hermelínový krém s pažitkou
 1. Vykostěná kuřecí stehna s pancettou, zeleninou a kokosovým mlékem, italské rizoto
 2. Arabský Hummus s pečenými rajčaty a pizzou pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                                
 4. Pečený hovězí guláš na černém pivu s tyrolským knedlíkem

čtvrtek Česneková se sýrem a krutóny
 1. Penne Prosciutto e Funghi (šunka, žampiony, smetana, cibule) s mátovým pestem
 2. Arabský Hummus s pečenými rajčaty a pizzou pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                        
 4. Marinovaná panenka v hořčici a tymiánu s pepřovou omáčkou, šťouchaný brambor 

pátek Thajská kuřecí s rýžovými nudlemi 
 1. Burritos s vepřovým masem, zeleninovým ragú a ledovým salátem, rajčatová salsa
 2. Arabský Hummus s pečenými rajčaty a pizzou pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                       
 4. Trhaná kachna v hoi-sin omáčce s koriandrem a jasmínovou rýží

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:
 3A. Pizza Diavola (tomat. omáčka, mozzarella, pikantní salám ventricina, cibule, česnek)
 3B. Pizza Napoletana (tomat. omáčka, mozzarella, ančovičky, kapary, oregáno)  
 3C. Pizza Mista (tomat. omáčka, mozzarella, herkules, hrášek, cherry rajčata)
 3D. Pizza Mario (smetana, mozzarella, slanina, listový špenát, vejce, 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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