
 DENNÍ MENU   1.4. - 5.4.2019 

pondělí Kachní vývar se zázvorem a rýžovými nudlemi
 1. Ragú z hlívy, kořenové zeleniny a pancetty, domácí karlovarský knedlík
 2. Grilovaný camembert s rozmarýnem, trhané saláty s ředkvičkami, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Kuřecí roláda s bylinkami, bramborové pyré, omáčka z hrubozrnné hořčice
                       
úterý Marocká harira s cizrnou
 1. Penne s omáčkou z modrého sýru, slaninou a mletými ořechy
 2. Grilovaný camembert s rozmarýnem, trhané saláty s ředkvičkami, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Salát Nicoise s grilovaným tuňákem, zastřeným vejcem, olivami, fazolkami, grenaille

středa Krémová rybí s květákovým nočkem a libečkem
 1. Hřibové ravioli s tymiánovým máslem, sýr pecorino
 2. Grilovaný camembert s rozmarýnem, trhané saláty s ředkvičkami, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Kofty z hovězího masa s jogurtem, římským kmínem a cibulkou, pečené brambory

čtvrtek Francouzská cibulová se sýrovým krutónem
 1. Špagety all Amatriciana (italská slanina, rajčata, mrkev, česnek, rozmarýn, šalvěj) parmezán
 2. Grilovaný camembert s rozmarýnem, trhané saláty s ředkvičkami, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Přes noc pečená vepřová žebra v barbecue omáčce, pečená brambora s tvarohem

pátek Ukrajinský boršč
 1. Dušené kuře v rajčatové omáčce se zázvorem a badyánem, jasmínová rýže
 2. Grilovaný camembert s rozmarýnem, trhané saláty s ředkvičkami, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč) 
 4. Domácí bramborové noky s konfitovaným vepřovým masem, smažená cibulka, kysané zelí

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů: 
   3A. Pizza Bianca Funghi (smetana, mozzarella, žampiony, restované lesní houby, pórek)
 3B. Pizza Calzone (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, kukuřice, uzený sýr, oregáno)
 3C. Pizza Messicana (tomat. omáčka, mozzarella, salám ventricina, tabasco)
 3D. Vegan Tre Stagioni (tomat. omáčka, mozzarella, klaso klobása, olivy, hráš.lusky)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               


