
 DENNÍ MENU   11.2. - 15.2.2019 

pondělí Francouzská cibulačka se sýrovým krutónem
 1. Vykostěné kuřecí stehno se zeleninovou nádivkou, šťouchané brambory, pórkový krém
 2. Žampiony plněné směsí z balkán.sýru, celeru a slunečnic.semínek,rajčatový krém, foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Chilli con carne s pečenou jasmínovou rýží a koriandrem
                       
úterý Kuřecí vývar s masem, nudlemi a zeleninou
 1. Konfitovaný vepřový bůček, nakládané houby na kyselo, domácí noky
 2. Žampiony plněné směsí z balkán.sýru, celeru a slunečnic.semínek,rajčatový krém, foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Sekaný holandský řízek se sýrem a majoránkou, bramborová kaše

středa Gulášová polévka
 1. Kuřecí tajine se sušenými meruňkami a rajčaty, kořeněný zeleninový cous-cous
 2. Žampiony plněné směsí z balkán.sýru, celeru a slunečnic.semínek,rajčatový krém, foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Vepřová panenka na grilu, bramborový gratin s hráškem, redukovaná šťáva

čtvrtek Bramborovo-pórkový krém s modrým sýrem a jarní cibulkou
 1. Tagliatelle Bolognese s parmezánem a čerstvou bazalkou
 2. Žampiony plněné směsí z balkán.sýru, celeru a slunečnic.semínek,rajčatový krém, foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Dlouze tažená hovězí kližka „Stroganoff“ bramborové plátky s tymiánem

pátek Dýňová se zázvorem, chilli a kokosovým mlékem
 1. Zapečená brokolice s krůtím masem, kukuřicí a bramborem s omáčkou Mornay
 2. Žampiony plněné směsí z balkán.sýru, celeru a slunečnic.semínek,rajčatový krém, foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč) 
 4. Pečený hovězí guláš s restovanou cibulkou, domácí karlovarský knedlík

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů: 
   3A. Pizza Don Corleone (tomat. omáčka, mozzarella, paprikáš, nakládané feferony, rajčata)
 3B. Pizza Con Maiale e Spinaci (špenátová omáčka, mozzarella, vepřové maso, olivy, jarní cibulka)
 3C. Pizza Prosciutto e Mais (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, kukuřice, oregáno)
 3D. Pizza Vegan Margherita e Rukola (tomat. omáčka, mozzarella, bazalk.pesto, rukola)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               


