
 DENNÍ MENU   11.3. - 15.3.2019 

pondělí Polévka z pečené mrkve s kokosovým mlékem
 1. Kuřecí stehna na špízu s tandoori zeleninou a cous-cousem
 2. Pečená dýně s kuřecím masem a červenou čočkou, rajčatové pyré s koriandrem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Vepřový kotlet plněný pancettou a nivou, pečené erteple
                       
úterý Kuřecí vývar se zeleninou a vaječnou omeletou
 1. Plněné žampiony slaninou a mozzarellou v bazalkovo-smetanové omáčce, trhané saláty
 2. Pečená dýně s kuřecím masem a červenou čočkou, rajčatové pyré s koriandrem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Hot Dog s vepřovým masem, mungo klíčky a ponzu omáčkou, koriandr

středa Čočková s mlékem a citrónovou šťávou
 1. Trhané kuře na paprice, domácí bramborové noky
 2. Pečená dýně s kuřecím masem a červenou čočkou, rajčatové pyré s koriandrem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Hovězí rolovaná plec pečená v rajčatech a paprikách, arborio rýže

čtvrtek Uzená s krupičkou a zeleninou
 1. Plněné cukety boloňským masovým ragú gratinované parmezánem
 2. Pečená dýně s kuřecím masem a červenou čočkou, rajčatové pyré s koriandrem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vykoštěné pečené kuře s pikantní nádivkou, šťouchaný brambor

pátek Houbová polévka s podmáslím a jarní cibulkou
 1. Tagliatelle Pollo e spinaci (s kuřecím masem, smetanou, listovým špenátem a česnekem)
 2. Pečená dýně s kuřecím masem a červenou čočkou, rajčatové pyré s koriandrem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč) 
 4. Hovězí ragú na divoko s červeným vínem, bramborové rösti

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů: 
   3A. Pizza Capricciosa (tom.omáčka, mozzarella, šunka, olivy, žampiony, artyčoky, parmezán)
 3B. Pizza La Strada (mozzarella, sušená rajčata, olivy, pikantní olej)
 3C. Pizza Tre Salami (tomat. omáčka, mozzarella, poličan, paprikáš, herkules, oregáno)
 3D. Pizza Vegan Spinaci (tomat. omáčka, vegan 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!

   

                                                                                                                                                                                               


