
 DENNÍ MENU   15.4. - 19.4.2019 

pondělí Krémová česnečka s krutóny
 1. Dušené kuřecí kousky na česneku a oregánu, květákové placky
 2. Pečená brambora plněná bryndzou, praženou slaninou, jarní cibulkou, trhané saláty s ředkvičkami

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Řízek z vepřové krkovice, jarní bramborový salát
                       
úterý Kuřecí vývar se špenátovými nočky
 1. Koprová omáčka se ztraceným vejcem, vařené brambory s pažitkou
 2. Pečená brambora plněná bryndzou, praženou slaninou, jarní cibulkou, trhané saláty s ředkvičkami

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Řecká Mousaka (masové ragú, lilek, brambory, rajčata, cibule, česnek, bešamel)

středa Zeleninová s kari pastou a kokosovým mlékem
 1. Tagliatelle s kuřecím masem, pečenou dýní, karotkou, tuřínem a cibulí, rukolové pesto
 2. Pečená brambora plněná bryndzou, praženou slaninou, jarní cibulkou, trhané saláty s ředkvičkami

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Dušená hovězí líčka na černém pivě a kořenové zelenině, šťouchaný brambor

čtvrtek Čočková s uzenou slaninou
 1. Domácí bramborové knedlíky plněné uzeným masem, dušený špenát, restovaná cibulka
 2. Pečená brambora plněná bryndzou, praženou slaninou, jarní cibulkou, trhané saláty s ředkvičkami

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Krůtí stehenní medailonky na višňovo-brusinkové omáčce, domácí krokety

pátek Státní svátek
 1.                                                       Polední menu se nepodává
 2. 
 3. 
 4. 

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Favolosa (smetana, mozzarella, brusinky, hermelín)
 3B. Pizza Saporita (tomat. omáčka, mozzarella, tuňák, kukuřice, olivy, oregáno)
 3C. Pizza Fantasia (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, šunka, špenát, gorgonzola
 3D. Pizza Vegan Margherita con Rukola (tomat. omáčka, mozzarella, bazal.pesto, rukola)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               

    


