
 DENNÍ MENU  12.6. - 16.6.2017 

pondělí Hovězí vývar se slaninovou sedlinou
 1. Tagliatelle s tyrolským špekem a chřestovou omáčkou
 2. Caesar salát s kuřecím masem, vejcem, krutóny a parmezánem, caesar dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                    
 4. Grilovaná husí jatýrka s cibulí, jablky a bílými hrozny, opečené bramborové plátky 
                       
úterý Zeleninová s citrónovou trávou a oregánem
 1. Vepřová plec dušená na černém pivu se žampiony, karlovarský knedlík
 2. Caesar salát s kuřecím masem, vejcem, krutóny a parmezánem, caesar dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                    
 4. Kuřecí prsa plněná hermelínem a slaninou, italské rizoto, přírodní omáčka s rajčaty

středa Tomatový krém s bazalkou
 1. Flamendr z vykostěných kuřecích stehen, domácí rösti
 2. Caesar salát s kuřecím masem, vejcem, krutóny a parmezánem, caesar dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                                
 4. Řízečky z vepřové panenky s česnekem, bramborový salát

čtvrtek Uzená s masem a kroupami
 1. Penne Pollo e Spinaci (kuřecí maso, listový špenát, česnek, smetana)
 2. Caesar salát s kuřecím masem, vejcem, krutóny a parmezánem, caesar dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                        
 4. Vepřová kotleta s grilovanými hráškovými lusky s tymiánem, celerovo-kávové pyré

pátek Krupicová s vejcem a pažitkou
 1. Domácí halušky se zelím a uzenou krkovicí, přelité zakysanou smetanou
 2. Caesar salát s kuřecím masem, vejcem, krutóny a parmezánem, caesar dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                       
 4. Krůtí prsa na smetanové jarní cibulce s provensálským kořením, gratin.brambor s mozzarellou

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:
 3A. Pizza Fellini (tomat. omáčka, mozzarella, herkules, žampiony, niva, oregáno)
 3B. Pizza Bolognese (tomat. omáčka, mozzarella, boloňské masové ragú, pórek)  
 3C. Pizza Speck (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, olivy, čerstvá rajčata, oregáno)
 3D. Pizza Hungaria (smetana, mozzarella, čabajka, ventricina, kukuřice, česnek) 

Menu č.1           včetně polévky       95Kč                          Menu č.4   včetně polévky     109Kč               
Menu č.2,3      včetně polévky     105Kč      V nabídce 100% bezlepková jídla označená symbolem 

                  Informace o alergenech v pokrmech poledního menu na vyžádání u obsluhy!                                   
                                       
                               0,3l - 25Kč, minerální voda - 15Kč, točené pivo 0,3l - 15Kč                                  
                            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

                                                                                                                                                                    Odnos menu bez polévky!  Menu 1 za 85 Kč,  Menu 2, 3 za 95Kč, Menu 4 za 99Kč
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