
 DENNÍ MENU  14.5. - 18.5.2018 

pondělí Moravská zelňačka
 1. Vepřový jazyk s křenovou omáčkou, karlovarský knedlík
 2. Listový salát s grilovanou mozzarellou v pancette a cherry rajčátky, bylinkovo-česnek.dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Pečená vepřová kotleta na jablkách a calvadosu, bramborové pyré 

                       
úterý Hovězí vývar s masem, hráškem a pažitkou
 1. Vepřové chilli con carne s domácími bramboráčky
 2. Listový salát s grilovanou mozzarellou v pancette a cherry rajčátky, bylinkovo-česnek.dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Dušená hovězí líčka se sušenými švestkami a červeným vínem, pečená polenta

středa Dýňová se zakysanou smetanou
 1. Kuře ala Bažant s kroupovým rizotem a kořenovou zeleninou
 2. Listový salát s grilovanou mozzarellou v pancette a cherry rajčátky, bylinkovo-česnek.dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                                
 4. Panenské medailonky s restovanými hráškovými lusky na bylinkovém másle, hranolky

čtvrtek Uzená s pohankou a bramborem
 1. Penne s italskou slaninou, kukuřicí, loupanými rajčaty a olivami, hoblinky parmezánu
 2. Listový salát s grilovanou mozzarellou v pancette a cherry rajčátky, bylinkovo-česnek.dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Jacket Potato s králičím masem, špenátem, česnekem a smetanou

pátek Květáková s římským kmínem
 1. Domácí brambor. knedlíky plněné uzeným masem s červeným brusinkovým zelím a vídeňskou cibulkou

 2. Listový salát s grilovanou mozzarellou v pancette a cherry rajčátky, bylinkovo-česnek.dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Fricassée z kuřecího masa, artyčoků a bazalky, pečená rýže

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů: NOVINKA

   3A. Pizza Vegan Hawai (veg. smetana, veg. mozzarella, uzené tofu, ananas)
 3B. Pizza Messicana (tomat. omáčka, mozzarella, ventricina, tabasco, oregáno)
 3C. Pizza Carabinieri (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, niva, cibule)
 3D. Pizza Juliano (smetana, mozzarella, slanina, hrášek, kukuřice, hermelín)

Menu č.1           včetně polévky       99Kč                          Menu č.4   včetně polévky     119Kč               
Menu č.2,3      včetně polévky     109Kč      V nabídce 100% bezlepková jídla označená symbolem 
                  Informace o alergenech v pokrmech poledního menu na vyžádání u obsluhy!
        Nově si v La Stradě můžete vychutnat v době poledního menu pizzu v bezlepkové podobě 
                                                   z  nabídky menu 3   s příplatkem 20Kč 
                       Coca-cola 0,3l - 25Kč, minerální voda - 19Kč, točené pivo 0,3l - 19Kč                                  
                             V době poledního menu navíc zvýhodněná cena pizzy na odnos:                                                

     Pizza z La Strady za  95Kč  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 89 Kč,  Menu 2, 3 za 99Kč, Menu 4 za 109Kč
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