
 DENNÍ MENU   15.7. - 19.7.2019 

pondělí Česnekový krém s krutóny
 1. Vařené hovězí žebírko s koprovou omáčkou a domácím bramborovým knedlíkem
 2. Trhané římské listy s bulgurem, smažené cizrnové kuličky, jogurtový tahini dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Kuřecí prsa s mozzarellou, rajčaty a bazalkou, hranolky, přírodní šťáva
                       
úterý Ukrajinský boršč
 1. Domácí dýňové noky v krému z gorgonzoly a smetany, vlašské ořechy
 2. Trhané římské listy s bulgurem, smažené cizrnové kuličky, jogurtový tahini dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Masové kuličky v omáčce z hrubozrnné hořčice a tymiánu, bramborové pyré

středa Hovězí vývar s kapáním
 1. Indické máslové kuře s rýží basmati a čerstvým koriandrem
 2. Trhané římské listy s bulgurem, smažené cizrnové kuličky, jogurtový tahini dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Pastrami sandwich s pečeným hovězím hrudím, okurek, hořčičný dressing, bramb.plátky

čtvrtek Fazolačka se slaninou
 1. Krůtí soté se žampiony, smetanou a kořenovou zeleninou, tagliatelle
 2. Trhané římské listy s bulgurem, smažené cizrnové kuličky, jogurtový tahini dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Hovězí líčka na červeném víně s celerovým pyré a glazovanou karotkou

pátek Kuřecí krémová s růžičkovou kapustou
 1. Italské rizoto s chorizem, rajčaty, bazalkou a sýrem grana padano
 2. Trhané římské listy s bulgurem, smažené cizrnové kuličky, jogurtový tahini dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Špalky z panenky v houbové omáčce, domácí bramborové krokety

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Don Corleone (smetana, mozzarella, ventricina, marinovaná paprika + rajčata)
 3B. Pizza Con Tonno (tomat. omáčka, mozzarella, tuňák, červená cibule, vejce)
 3C. Pizza Fabrizio (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, olivy, artyčoky, sušená rajčata)
 3D. Pizza Vegan Hawai (smetana, mozzarella, ananas, uzené tofu)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               

    


