
                                  

 DENNÍ MENU   10.6. - 14.6.2019 

pondělí Houbový krém s chlebovými chipsy
 1. Kuřecí kousky na zázvoru a chilli s jasmínovou rýží, mungo výhonky a koroandrem
 2. Salát Nicoise s tuňákem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Pečená uzená krkovice s křenovou omáčkou a domácími noky
                       
úterý Zeleninová s kokosovým mlékem a kari
 1. Smažený květák, vařené brambory s petrželí, domácí tatarka
 2. Salát Nicoise s tuňákem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Pečená vepřová žebra na černém pivě, kroupy s kořenovou zeleninou, nakládané cibulky

středa Cobulačka s uzeným masem a krutóny
 1. Jacket potato Bolognese s masovým ragú a parmezánem, trhané listové saláty s rajčaty
 2. Salát Nicoise s tuňákem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Filet z mořského vlka se zezeleninovými ratatouille a pečenými bramborami 

čtvrtek Květáková s pórkem a kurkumou
 1. Club sandwich s grilovaným kuřetem, slaninou, rajčaty a listovými saláty, hranolky
 2. Salát Nicoise s tuňákem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Pečený hovězí guláš s domácím karlovarským knedlíkem

pátek Kulajda s koprem a vejcem
 1. Italské rizoto s trhaným pečeným kuřetem, hrachovými lusky, konfit. česnekem  sýrem grana padano

 2. Salát Nicoise s tuňákem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Špíz z panenky se slaninou a č. cibulí, pečené bramborové blátky s rozmarýnem, přírodní šťáva

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Hawai (smetana, mozzarella, šunka, ananas)
 3B. Pizza Al Capone (tomat.omáčka, mozzarella, slanina, olivy, sušená rajčata, gorgonzola)
 3C. Pizza Diavola (tomat. omáčka, mozzarella, salám Ventricina, červená cibule, česnek)
 3D. Pizza Vegan Funghii (tomat. omáčka, mozzarella, restované lesní houby, žampiony, oregáno)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               

    


