
 DENNÍ MENU   12.8. - 16.8.2019 

pondělí Minestrone
 1. Špagety s kuřecím masem, sušenými rajčaty, smetanou a bazalkou, hobliny parmezánu
 2. Rukolový salát s peč. paprikami, olivami, a balkánským sýrem,dressing s česnekem a koprem,pizza pane

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Hovězí kofty z mletého masa s květákovou rýží a tahini dressingem
                       
úterý Bramboračka se žampiony
 1. Bramborové lokše s bryndzou, slaninou a pečenou červenou cibulí s petrželkou
 2. Rukolový salát s peč. paprikami, olivami, a balkánským sýrem,dressing s česnekem a koprem,pizza pane

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Kuřecí prso plněné smetanovým špenátem a česnekem, máslová bramborová kaše

středa Květákový krém
 1. Domácí ravioli plněné prosciuttem a ricottou, omáčka z pečených rajčat, parmezán
 2. Rukolový salát s peč. paprikami, olivami, a balkánským sýrem,dressing s česnekem a koprem,pizza pane

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Pečená vepř. žebírka na houbách a rozmarýnu, mačkané brambory se slaninou, silná šťáva

čtvrtek Fazolačka se slaninou
 1. Jacket Potato s pečeným kuřetem, pancettou, kukuřicí a smetanou, malý míchaný salátek
 2. Rukolový salát s peč. paprikami, olivami, a balkánským sýrem,dressing s česnekem a koprem,pizza pane

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Přes noc tažený hovězí krk s kořenovou zeleninou a červeným vínem, kynutý bylinkový knedlík

pátek Dršťková z hlívy ústřičné
 1. Pečené kuřecí paličky na zázvoru, rajčatech a tymiánu, hranolky julienne
 2. Rukolový salát s peč. paprikami, olivami, a balkánským sýrem,dressing s česnekem a koprem,pizza pane

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Presovaný vepřový bůček s dijónskou hořčicí a fenyklovými semínky, pečené grenaille, hráškový krém

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Bolognese (smetana, mozzarella, boloňské masové ragú, pórek)
 3B. Pizza Capricciosa (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, olivy, artyčoky, žampiony, parmezán)
 3C. Pizza Americano (tomat. omáčka, mozzarella, hranolky, barbecue omáčka)
 3D. Pizza Vegan Mashia (tomat. omáčka, mozzarella, klaso klobása, červená paprika, rukolové pesto)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               

    


