
 DENNÍ MENU   1.7. - 5.7.2019 

pondělí Zeleninová se smetanou a slaninovými nočky
 1. Penne Arrabiata (pancetta, olivy, chilli, loup.rajčata, česnek, cibule) se sýrem Gran Moravia
 2. Trhané listové saláty s melounem a kroketami z modrého sýru, citrusový dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Kuřecí kari se špenátem a kokosovou rýží
                       
úterý Studená okurková s koprem a jogurtem
 1. Smažené kuřecí nugety v cornflakes, bramborový salát s hráškem
 2. Trhané listové saláty s melounem a kroketami z modrého sýru, citrusový dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Hovězí líčka na červeném víně se švestkami a zauzenou slaninou, pečené grenaille erteple

středa Květáková na kari s kokosovým mlékem
 1. Gnocchi s kachním masem, žampiony, tymiánem a hořčičnou smetanovou omáčkou
 2. Trhané listové saláty s melounem a kroketami z modrého sýru, citrusový dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Špíz z lososa a jarní cibulky, grilovaná zelenina, omáčka tarator

čtvrtek Milánská s pečenými rajčaty a bazalkou
 1. Domácí bramborové knedlíky plněné uzenou slaninou, smetanový špenát, vídeňská cibulka
 2. Trhané listové saláty s melounem a kroketami z modrého sýru, citrusový dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Kuřecí roláda s hřibovou nádivkou, zapečené brambory s parmezánem, přírodní šťáva

pátek Státní svátek
 1. 
 2.                                            Polední menu se nepodává
 3.                                                                         
 4. 

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Speck e Uovo (smetana, mozzarella, slanina, vejce, nakládané cibulky)
 3B. Pizza Positano (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, žampiony, oregáno)
 3C. Pizza Volcano (tomat. omáčka, mozzarella, paprikáš, kuřecí maso, chilli, olivy)
 3D. Pizza Vegan Spinaci (tomat. omáčka, mozzarella, listový špenát, uzené tofu, česnek)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               

    


