
 DENNÍ MENU   14.1. - 18.1.2019 

pondělí Mrkvová se zázvorem a koriandrem
 1. Luštěninové curry s kuřecím masem, kardamomem a rýží Basmati
 2. Salát z pečené dýně, celeru a řepy, medovo-hořčičný dip, česnekové krutóny
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Medailonky z panenky na smetanových žampionech, domácí krokety
                       
úterý Hovězí vývar se špenátovou palačinkou
 1. Steak s kuřecích stehen s ananasem a mozzarellou, barbecue omáčka, opékané brambory
 2. Salát z pečené dýně, celeru a řepy, medovo-hořčičný dip, česnekové krutóny
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Hovězí perkelt se zakysanou smetanou, domácí bramborové noky

středa Bramboračka s houbami
 1. Smažený květák v pikantním těstíčku, šťouchaný brambor, česneková majonéza
 2. Salát z pečené dýně, celeru a řepy, medovo-hořčičný dip, česnekové krutónya
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Rolované kuře pečené na divoko s jasmínovou rýží, ovocný salátek

čtvrtek Minestrone s červenou řepou a parmezánem
 1. Cuketové rizoto s krůtím masem a pancettou, zdobené rukolou
 2. Salát z pečené dýně, celeru a řepy, medovo-hořčičný dip, česnekové krutóny
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřová játra na grilu, pečená jablka, hranolky, cibulková remuláda

pátek Uzená s masem a krupičkou
 1. Jacket potato La Strada- plněná brambora- (kuřecí maso, sušená rajčata, cibulka)
 2. Salát z pečené dýně, celeru a řepy, medovo-hořčičný dip, česnekové krutóny
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč) 
 4. Tagliatelle con Salmone (losos, špenát, smetana, česnek) polníček

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů: 
   3A. Pizza Favolosa (smetana, mozzarella, hermelín, brusinky)
 3B. Pizza Salami e Uovo (tomat. omáčka, mozzarella, poličan, herkules, niva, vejce)
 3C. Pizza Bolognese (tomat. omáčka, mozzarella, boloňské masové ragú, jarní cibulka)
 3D. Pizza Vegan Caprese (tomat. omáčka, mozzarella, čerstvá rajčata, bazalkové pesto, oliv.olej)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               


