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Jídelní a nápojový lístek
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PŘEDKRMY
Antipasti talíř 130 g
variace drobných italských delikates

119

Hovězí carpaccio 80 g
s parmezánem a balsamikovou redukcí, zdobené lístky rukoly a limetkou

159

Tartar z norského lososa 70 g
s bylinkovým olejem, sušenými rajčaty, černými olivami a limetkou

159

Grilované krevety 80 g
s česnekovo-bazalkovým olejem a chilli majonézou, domácí foccacia

149

Bruschetta s rajčaty a mozzarellou 2 ks

85

Gratinovaný kozí sýr 70 g
s mini salátem, hruškou, píniovými oříšky a ořechovým olejem

149

Grilovaný parmezán v pancette 80 g
s rukolou, pomerančem a balsamikovou redukcí

135

Marinovaný ovčí sýr 80 g 
s grilovanou zeleninou

135

Domácí bagetky s bazalkovým pestem 4ks 

15

Bezlepkové bagetky s bazalkovým pestem 4 ks

25

POLÉVKY
Minestrone
s bazalkovým pestem a parmezánem

59

Tomatová krémová
s mascarpone a olivovým olejem

59

Dýňový krém
se smetanou a restovanými semínky

65

SALÁTY
Caprese 250 g
rajčata s olivovým olejem, mozzarellou, černými olivami a bazalkou

115

Míchaný 300 g
čerstvá zelenina, listové saláty, krutóny s parmezánem a balsamikovou zálivkou

115

Listové saláty s parmskou šunkou 350 g 
trhanou mozzarellou, sušenými rajčaty a balsamikovou redukcí

159

Trhané saláty s cous-cousem 350 g 
pečenými cherry rajčátky, balkánským sýrem a dressingem ze sušených rajčat

149

Caesar 300 g				
s křupavou slaninou, caesar dressingem,
s kuřetem
vejcem, krutóny a parmezánem
s lososem
		
s krevetami
Malý přílohový 150 g
listové saláty, čerstvá zelenina a dressing dle výběru

155
175
175
55
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RYBY
Norský losos 200 g
se smetanovým špenátem, píniovými oříšky a bramborovými gnocchi

289

Filet z mořského vlka 170 g
pečený na česnekovém másle, podávaný s červenou čočkou a grilovanou paprikou

279

Ostatní čerstvé ryby dle denní nabídky!!!

TĚSTOVINY A BEZLEPKOVÉ TĚSTOVINY
Špagety Aglio olio e pomodori secchi 350 g
s česnekem, chilli papričkami, sušenými rajčaty a parmezánem

139

Špagety Carbonara 350 g
s italskou slaninou, žloutkem, cibulkou, hrubým pepřem a sýrem pecorino

149

Špagety Bolognese 380 g
s hovězím ragú a parmezánem

155

Špagety Puttanesca 350 g
s kapary, olivami, ančovičkami, rajčaty, česnekem, chilli papričkou, petrželkou
a parmezánem

145

Tagliatelle s lososem 380 g
listovým špenátem, česnekem a smetanou

185

Tagliatelle s cherry rajčátky 350 g
rukolou, mozzarellou a rajčatovou omáčkou

145

Rigattone s jehněčím ragú 400 g
houbami, rajčaty, šalotkou, smetanou a sýrem pecorino

189

Rigattone al Arrabiata 380 g
s pancettou, olivami, loupanými rajčaty, chilli, česnekem, cibulí a parmezánem

149

Bramborové gnocchi s grilovanou panenkou 400 g
šalotkou, česnekem, smetanou a pecorinem

169

Bramborové gnocchi s houbovým ragú 400 g
smetanovou omáčkou a parmezánem

155

Bramborové gnocchi s kuřetem 400 g
listovým špenátem, česnekem a smetanou

169

Lasagne Bolognese 450 g
s hovězím masovým ragú a parmezánem

179

Lasagne Spinaci 450 g
s listovým špenátem, smetanou, ricottou a česnekem

169

Lasagne Salmone 450 g
s lososem, cuketou, bazalkou, česnekem, smetanou a parmezánem

189

Naše variace těstovinových omáček můžeme dle přání podávat s Vaší oblíbenou pastou
(špagety, tagliatelle, penne, fusilli, rigattone, gnocchi)
K bezlepkovým těstovinám (špagety, tagliatelle, penne, fusilli) účtujeme příplatek

3
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RIZOTO
La Strada rizoto 350 g
s kuřetem, prosciuttem crudem, slaninou, smetanou a parmezánem

165

Rizoto curry picante 350 g
se sušenými rajčaty, houbami, cibulkou, česnekem, kari, chilli a parmezánem

155

Houbové rizoto 350 g
159
se žampiony, lesními houbami, česnekem, jarní cibulkou, bylinkovým máslem a parmezánem
Chřestové rizoto s krevetami 350 g
bílým vínem, česnekem, bylinkovým máslem a parmezánem

175

HLAVNÍ CHODY
Argentinský rumpsteak 200 / 300 g
s pepřovou omáčkou, restovanými fazolkami v pancette nebo grilovanou
zeleninou, šťouchaný brambor nebo steakové hranolky

339 / 399

Hovězí medailonky 180 g
s grilovanou zeleninou, česnekovým konfitem a gratinovaným bramborem,
doplněno demi-glace

295

Hovězí Tagliatta 180 g
hovězí nudličky se žampiony, cibulí, smetanou
rajčaty a lilkem, pečený brambor

289

Vepřové medailonky z panenky 180 g
grilované v parmské šunce, s houbovým ragú a domácími kroketami

245

Steak z panenky v parmezánové krustě 200 g
s grilovanými žampiony a pepřovou omáčkou, gratinované tagliatelle

259

Kuřecí prso gratinované 180 g
s chřestem a mozzarellou, s omáčkou ze sušených rajčat a opékaným bramborem
		
Grilované kuřecí prso 200 g
na citrónovém másle, s grilovanou zeleninou, rajčatovým dipem
a bagetami s bazalkovým pestem

195
195

Smažené kuřecí řízečky 170 g
se šťouchaným bramborem a listovým salátem

175

Kuřecí prsa plněná pancettou 180 g
bazalkou a gorgonzolou, steakové hranolky, smetanovo-bylinková omáčka

189

Grilovaná kachní prsa 200 g
na zeleném pepři s višňovou omáčkou s koňakem, domácí bramborové krokety

259

Jehněčí kolínko (cca 350 g)
pomalu pečené ve vákuu se zeleninou a červeným vínem
podávané se špenátem a bramborovou kaší
		

349

4
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JACKET POTATO
Jacket potato Barbecue
pečená brambora plněná fazolemi, cibulkou, paprikou, rajčaty,
česnekem, chilli a barbecue omáčkou

149

Jacket potato Zucchini
pečená brambora plněná šalotkou, cuketou, hraškovými lusky,
sójovou smetanou a bazalkovým pestem

159

Jacket potato Funghi 
pečená brambora plněná žampiony, houbami s česnekem, jarní cibulkou,
cherry rajčátky a sójovou smetanou

149

Jacket potato La Strada 
pečená brambora plněná kuřecím masem, pancettou, sušenými rajčaty
jarní cibulkou a smetanovou omáčkou

159

Jacket potato Beef
pečená brambora plněná trhanými konfitovanými hovězími líčky,
restovanou cibulkou, pyré z červeného zelí a silnou demi glace omáčkou

169

Jacket potato Salmone 
pečená brambora plněná lososem, cuketou, lilkem, rajčaty
a medovo-hořčičným dressingem

179

NABÍDKA PRO VEGANY
Vegan lasagne 
s rajčátky, paprikou, cuketou, česnekem, veganskou smetanou
a veganskou mozzarellou

155

Červená čočka s grilovanou zeleninou
a hráškovými lusky na trhaných salátech s limetkovým dressingem

149

Cous cous s grilovanou zeleninou a žampiony 
s česnekovým olejem

159

Zapečené brambory s grilovanou zeleninou, uzeným tofu 
a česnekovou omáčkou ze sojové smetany

155

Zapečené brambory s restovanými žampiony a lesními houbami
šalotkou a sojovou smetanou

149

Malajské curry s jasmínovou rýží, kokosovým mlékem 
čerstvou zeleninou, arašídy, koriandrem a chilli

159

Pizza Vegan Margherita classica 33 / 55 cm
tomatová omáčka, vegan mozzarella, bazalka

135 / 355

Pizza Vegan La Strada 33 / 55 cm 
165 / 385
tomatová omáčka, vegan mozzarella, sušená rajčata, olivy, pikantní olej
Pizza Vegan Mashia 33 / 55 cm
169 / 389
tomatová omáčka, vegan mozzarella, klaso klobása, uzené tofu, červená paprika
Pizza Vegan Tripoli 33 / 55 cm
tomatová omáčka, vegan mozzarella, artyčoky, olivy, žampiony

5

165 / 385
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Pizza Vegan Mario 33 / 55 cm
169 / 389
vegan smetana, vegan mozzarella, listový špenát, klaso klobása, česnek
Pizza Vegan Tre Stagioni 33 / 55 cm
vegan smetana, vegan mozzarella, žampiony, paprika, kukuřice

169 / 389

Pizza těsto připravujeme standardně pro všechny druhy pizz bez vajec a jako náhradu
pravé mléčné mozzarelly používáme čistě rostlinnou Vegan mozzarellu bez jakýchkoli
příměsí živočišných tuků. Stejně je tomu i u vegan smetany.
Na přání Vám připravíme veganskou pizzu z bezlepkového těsta 33 cm

30

Na vyžádání Vám potřeme okraj pizzy česnekovým či pikantním olejem.
Extra přísady na veganskou pizzu (na pizzu 55 cm doporučujeme dvojité porce)
klaso klobása, uzené tofu, vegan mozzarella, sušená rajčata, artyčoky

35

sojová smetana, ananas, žampiony, černé olivy, cuketa, lilek, paprika, listový
špenát, hrášek, kukuřice, čerstvá rajčata, kozí rohy, chilli papričky 

25

PRO NAŠE MALÉ HOSTY
MENU Č. 1:
Tomatová polévka
Špagety s boloňskou omáčkou 200 g 
sypané parmezánem

85

MENU Č. 2:
Tomatová polévka
Kuřecí smažené nugetky 100 g
s přílohou (šťouchaný brambor nebo hranolky)

85

Dětská pizza (dle výběru)

85

DEZERTY

		
		
Tradiční italské tiramisu

99

Mascarpone s lesními plody
a hoblinkami čokolády

89

Pohár s čerstvým ovocem
s ananasovým a ostružinovým sorbetem, šlehačkou a čokoládou

89

Créme Brulée

85

Smažené tvarohové nočky
s omáčkou z lesních plodů a zakysané smetany

85

Sorbet ananasový nebo ostružinovo-limetkový (1 kopeček) 

30

Další sorbety dle denní nabídky
Při poloviční (dětské) porci účtujeme 70% celého jídla.

6
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PIZZA 33 cm / 55 cm

(pizza 33 cm také z bezlepkového těsta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Margherita Classica – tomatová omáčka, mozzarella, čerstvá bazalka
La Strada – pikantní olej, mozzarella, sušená rajčata, olivy
Quattro formaggi – tomatová omáčka, mozzarella, gorgonzola, hermelín, uzený sýr
Favolosa – smetana, mozzarella, hermelín, brusinky
Spinaci – tomatová omáčka, mozzarella, balkánský sýr, špenát, česnek
Funghi – tomatová omáčka, mozzarella, žampiony, lesní houby
Vegetariana – tomatová omáčka, mozzarella, čerstvá rajčata, paprika, kukuřice,
žampiony, parmezán
Prosciutto cotto – tomatová omáčka, mozzarella, šunka
Prosciutto crudo – tomatová omáčka, mozzarella, prosciutto crudo, cherry rajčátka
Capricciosa – tomatová omáčka, mozzarella, žampiony, šunka, artyčoky, parmezán, černé olivy
Positano – tomatová omáčka, mozzarella, šunka, žampiony
Quattro stagioni – tomatová omáčka, mozzarella, cherry rajčátka, šunka, černé olivy, žampiony
Fabrizio – tomatová omáčka, mozzarella, šunka, sušená rajčata, artyčoky, černé olivy
Carabinieri – tomatová omáčka, mozzarella, niva, šunka, červená cibule
Hawai – smetana, mozzarella, šunka, ananas
Con tonno – tomatová omáčka, mozzarella, tuňák, červená cibule, vejce
Salmone – smetana, mozzarella, listový špenát, losos
Napoletana – tomatová omáčka , mozzarella, ančovičky, kapary
Frutti di mare – tomatová omáčka, mozzarella, mořské plody, česnek, citron
Diavola – tomatová omáčka, mozzarella, pikantní salám Ventricina, česnek, červená cibule
Quattro salami – tomatová omáčka, mozzarella, 4 druhy salámů, oregáno
Hungaria – tomatová omáčka, mozzarella, čabajka, kozí rohy, cibule, tabasco
Speck – tomatová omáčka, mozzarella, čerstvá rajčata, slanina, gorgonzola
Mario – smetana, mozzarella, listový špenát, slanina, česnek, vejce
Pollo – tomatová omáčka, mozzarella, grilovaná kuřecí prsa, parmezán, černé olivy
Carpaccio – tomatová omáčka, mozzarella, carpaccio (plátky hovězí svíčkové), kapary
Bianca formaggi – smetana, mozzarella, hermelín, kozí sýr, parmezán
Salami e formaggi – smetana, 4 druhy salámů, 4 druhy sýrů
Fellini – tomatová omáčka, mozzarella, vysočina, uzený sýr, žampiony, jarní cibulka
Volcano – tomatová omáčka, mozzarella, pikantní salám Ventricina, kuřecí maso, čerstvé chilli
Marinara – trojitá tomatová omáčka, česnek, olivový olej, bazalka
Foccacia – pizza těsto, olivový olej, rozmarýn, parmezán

Pizza dle vašeho přání – jakékoli ingredience 33 cm / 55 cm
s libovolným základem a max 5 ingrediencí, možné objednat po celý den kromě akce 1+1.
Příplatek za bezlepkovou podobu pizzy 33 cm
Na vyžádání vám potřeme okraj pizzy česnekovým či pikantním olejem.

Extra přísady na pizzu na další straně.

7

33 cm

55 cm

125
149
159
149
149
149

285
335
349
335
335
335

159
149
169
159
155
149
155
159
159
159
195
169
179
159
159
159
159
159
169
195
175
165
159
159
109
85

359
345
379
359
345
345
355
355
355
355
415
369
385
359
359
355
359
359
369
415
375
365
359
359

179

389

30
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Extra přísady na pizzu 1 porce (na pizzu 55 cm doporučujeme dvojité porce):
kozí sýr, losos, frutti di mare, hovězí carpaccio (plátky hovězí svíčkové), 
prosciutto crudo, ventricina, kuřecí prsa

55

rukola, kapary, sušená rajčata, tuňák, gorgonzola, parmezán, balkánský sýr,
artyčoky, ančovičky

35

mozzarella, niva, uzený sýr, hermelín, smetana, ananas, brusinky, žampiony, 
olivy černé, cuketa, lilek, paprika, listový špenát, hrášek, kukuřice, čerstvá rajčata,
kozí rohy, chilli papričky, nakládané cibulky, šunka, slanina, čabajka, poličan, paprikáš 

25

vejce, česnek, cibule, jarní cibulka, tomatová omáčka

10

Chcete-li si jídlo z La Strady vychutnat doma, rádi Vám ho zabalíme s sebou:
10
20
10
5

Krabice na pizzu 33 cm
Krabice na pizzu 55 cm 
Krabice na calzone
Menu box, polévkový box

bezlepkové jídlo

veganské jídlo

8
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Nápojový lístek
Aperitivy

Martini bianco, rosso, dry 8 cl
Campari bitter 5 cl
Aperol Barbieri 5 cl
Graham’s Porto tawny, white, ruby 5 cl 
Madeira Justinos 5 cl
Crodino (nealkoholický aperitiv) 10 cl 

Whisky a Bourbon

4 cl
59
59
59
69
69
59
89
79

Highland Queen 
The Famous grouse 
Cutty Sark
Jameson
Tullamore Dew
Four Roses
Wild Turkey 8 years
Jack Daniels 

Cognac, brandy

4 cl
95
149
220
460
99

Martell V.S. 
Martell V.S.O.P. 
Martell Noblige 
Martel X.O. (Supreme) 
Hennessy V.S. 
Calvados Reserva Ancestrale
Roger Groult (stáří 100 let) 

549

Metaxa

Metaxa 5*
Metaxa 7* 
Metaxa private reserve

4 cl
52
79
195



Vodka

4 cl
49
85

Riga Black
Babička vodka

Rum

Flor de Cana Extra dry 4 y.o.
Flor de Cana 5 y.o. 
Flor de Cana Gran Reserva 7 y.o.
Rebellion Spiced

Gosling’s Black Seal

Ron de Jeremy Reserve

Relicario

Zacapa 23 Aňos solera

Cachaca Velho Barreiro
Malibu 

9

54
54
52
55
69
42



4 cl
52
59
72
52
79
95
109
185
52
49

Gin

4 cl
59
89
79

Pálenky

4 cl
69
69
75
75
125
125

Tequila

4 cl
65
69
99

Grappa

4 cl
62
89
75
69
229

Likéry

4 cl
45
45
45
59
55
89
64
89

Greenall’s London dry gin
Bloom Premium London dry gin
Saffron gin

Baron Hildprandt slivovice
Baron Hildprandt višňovice
Baron Hildprandt zralá hruška
Baron Hildprandt zralá malina
Fassbind Vieille Poire
Fassbind Vieille Abricot

Tres Sombreros silver
Tres Sombreros gold
Tres Sombreros Anejo 100% Agave

Grappa Pinot Grigio
Grappa Sauvignon Privat
Grappa Moscato
Grappa Riserva Bacio delle Muse
Grappa Stravecchia barrique 20 anni

Fernet, Fernet citrus
Becherovka
Becherovka Lemond
Jägermeister
Amaro Ramazzotti
Grand Marnier
Sambuca di Torino
Domaine de Cantone 
(zázvorový likér V.S.O.P.)
Limoncello di Sicilia
Agavero (originální likér z tequily)
Baileys
Kahlúa

49
89
52
49
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Pivo točené

0,3 l

0,5 l

28
(0,25 l) 29
21

42
59
32

		
		
		
		
		

45
35
35
34
75

Coca-Cola, Coca-Cola Zero 0,33 l		
Fanta 0,33 l		
Sprite 0,33 l 		
Kinley (tonic water, bitter lemon, ginger ale, bitter rose) 0,25 l		
Cappy (pomeranč, jablko, rybíz, multi, grep, hruška, jahoda, ananas, meruňka) 0,2 l		
Mattoni grand 0,33 l		
Mattoni grand jemná 0,33 l 		
Aquila aqualinea – neperlivá 0,33 l 		
Mattoni grand – perlivá 0,75 l
		
Aquila aqualinea – neperlivá 0,75 l 		
Fresh juice – pomeranč, grep 0,2 l 		
Nestea – broskev, citron, zelený 0,2 l		
Red Bull – energy drink 0,25 l 		
Vodovoda (kohoutková voda s ledem, limetkou, citrónem, mátou) 1 l 		

35
35
35
35
35
28
28
28
56
56
65
35
69
40

STAROPRAMEN 12% – světlý ležák
HOEGAARDEN WHITE – pšeničné pivo, belgický speciál
STAROPRAMEN – nealko-točený

Pivo lahvové
Plzeňský prazdroj 0,5 l
Staropramen černý 0,5 l
Staropramen cooL 0,5 l
Stella Artois 0,33 l – nealkoholické pivo
Corona Extra 0,33 l

Nealkoholické nápoje

10
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Káva (7 g)
Espresso
Espresso Ristretto
Espresso Lungo
Espresso doppio-dvojité espresso – 14 g
Espresso Macchiato
Cappuccino
Latte Macchiato
Latte Macchiato oříškové, vanilkové
Bon Bon – kondenzované mléko, silné espresso
Espresso Corretto – “prodloužené espresso” s grappou (2 cl) nebo sambucou (2 cl)
Shakerato – střední espresso, led, cukr, promícháno v šejkru
Vídeňská káva – espresso s pravou šlehačkou
Alžírská káva – espresso se šlehačkou, vaječný likér (2 cl)
Irská káva – silné espresso, irská whisky (2 cl), šlehačka
Ledová káva Frappé-nescafe, mléko, voda, led, cukr
Ledová káva se zmrzlinou – 2 ks vanilkové zmrzliny, vyšejkrované espresso, led, šlehačka
Káva turecká
Všechny druhy vám rádi připravíme i z bezkofeinové kávy s příplatkem

Čaje DILMAH

5

38
48
48

Ostatní teplé nápoje

Čokolády MONBANA 55

Bombardino
79
0,1 l vaječný likér, bílý rum, zahřáté na 70 °C,
zdobené pravou šlehačkou

Čaj z čerstvé máty 
Čaj z čerstvého zázvoru 

hořká tradiční
vanilková
lískooříšková

11

39
39
39
58
42
42
46
55
45
58
42
45
55
65
52
58
39

Svařené víno 0,2 L
Horké jablko, hruška 0,2 l

48
44
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MÍCHANÉ KOKTEJLY S ALKOHOLEM
1. Cuba libre
Flor de Cana extra dry, limetová šťáva,
coca-cola, limetka, led

89

8. Malibu Beach
89
Malibu, Riga black vodka, pomerančový juice,
pomeranč, třešeň, led

2. Mojito 
99
Flor de Cana extra dry, limeta, třtinový cukr,
lístky máty, soda střik, ledová tříšť

9. Sex on the Beach
95
Riga black vodka, broskvový sirup Monin,
ananasový juice, brusinková šťáva, pomeranč,
třešeň, led

3. Aperol Spritz
Aperol Barbieri, Prosecco, soda střik,
pomeranč, led

89
10. Tequila Sunrise
95
Tequila Tres Sombreros, pomerančový juice,
Grenadina, pomeranč, třešeň, led

4. Bezinkový spritz
89
Prosecco, Giffard bezinka, soda střik, limetka,
máta
5. Piňa Colada
95
Flor de Cana extra dry, kokosový sirup Monin,
smetana, ananasový juice, led
6. White Russian
Riga black vodka, Kahlua, smetana, led

99

7. Caipirinha
Cachaca Velho Barreiro, limetka,
třtinový cukr, ledová tříšť

95

NEALKOHOLICKÉ KOKTEJLY
1. Ginger Mojito free 
69
limeta, třtin. cukr, lístky máty, čerstvý zázvor
kinley zázvor, ledová tříšť, soda střik
2. Limonade Toscana 
ananasový juice, zázvorová limonáda,
grenadina, limetová šťáva, ledová tříšť

69

4. Cucumber drink
49
cucumber sirup, soda, okurek, limetka, led
5. Shake Jahoda, Malina, Lesní směs
ovoce, mléko, smetana, cukr, led

55

3. Strawberry Mattoni Forever 
79
monin kaštanový sirup, jahodové pyré,
ananasový juice, limetová šťáva, soda střik

12
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Rozlévané víno
BÍLÉ VÍNO
Chardonnay I.G.T. (Itálie, Venezia) suché

0,2 l

44

ČERVENÉ VÍNO
Merlot I.G.T. (Itálie, Venezia) suché

0,2 l

44

RŮŽOVÉ VÍNO
Merlot I.G.T. (Itálie, Venezia) polosuché

0,1 l

39

Vinný střik – 0,1 l víno + 0,1 l soda
Lambrusco – jemné, svěží, perlivé, polosladké víno (červené, bílé)

0,1 l

34
28

Další rozlévaná vína dle nabídky

Moravská přívlastková vína 0,75 L

(vinařská obec)

Veltlínské Zelené (pozdní sběr)
Rýnský Ryzlink (pozdní sběr)
Sauvignon (pozdní sběr)
Chardonnay (pozdní sběr)
Ryzlink Vlašský (kabinet)
Rulandské Šedé (kabinet)
Rulandské Bílé (pozdní sběr)
Pálava (pozdní sběr)
Tramín Červený (výběr z hroznů)
Sauvignon (pozdní sběr)
Frankovka rosé (kabinet)
Neronet (pozdní sběr)
Cabernet Moravia (pozdní sběr)
Cabernet Sauvignon (pozdní sběr)
Modrý Portugal (pozdní sběr)
André (pozdní sběr)
Merlot (pozdní sběr)
Frankovka barrique (pozdní sběr)

Špalek
Maňák
Sonberk
Peřina
Mádl
Mádl
Ampelos
Sonberk
Grmolec
Ampelos
Kořínek
Bíza
Maňák
Jedlička
Šlechtitelská stanice
Michlovský
Moravíno
Moravíno

Nový Šaldorf
Žádovice
Popice
Klentnice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Vrbovec
Popice
Hovorany
Vrbovec
Hnanice
Čejkovice
Žádovice
Bořetice
Velké Pavlovice
Vrbovec
Valtice
Mikulov

350
395
450
435
290
380
370
425
480
395
345
495
390
365
290
495
395
395

Abruzzo
Sicílie
Toskánsko
Puglia
Lombardie
Sicílie

Fantini Farnese
Mandrarossa
Gucciardini Strozzi
Feudi san Marzano
Monteverdi
Mandrarossa

365
395
395
495
295
460

Mendoza
San Juan DO Finca
Brazílie

Argento
Andean
Salton

395
450
595

Italská vína
Montepulciano DOC
Nero d Avola DOC
Chianti „Villa Nieri di Toscana“ DOCG
Salento Malvasia nera IGT
Soave Classico DOC
Viognier Sicilia IGT

Jižní Amerika
Torrontes Argentina
Malbec Reserva Argentina
Tannat Reserva especial „Classic“

13

Seznam alergenů je k nahlédnutí u obsluhujícího personálu.
Váha masa je v syrovém stavu.
Všechny ceny uvedeny v Kč. Všechny ceny uvedeny včetně příslušné % dph.
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Kounicova 53
602 00 Brno
tel.: 549 240 005, mobil: 773 222 211
www.lastrada-brno.cz
www.pizza-taxi.cz
po–čt:
pá:
so:
ne:

10.30–23.00
10.30–24.00
11.00–24.00
11.00–23.00

provozovatel: La Strada Group s.r.o.
IČO: 01689648

