
 DENNÍ MENU  15.8. - 19.8.2016 

pondělí Kuřecí s karotkou a drobénkou
 1. Penne Pollo e Spinaci (kuřecí prsa, listový špenát, smetana, česnek)           89
 2. Míchaný salát s nivovými kuličkami, pomerančem a rukolou, balsamiková redukce 99
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                    99
 4. Vepřové medailonky z panenky s olivovou tapenádou, italské rizoto                 99
                       
úterý Krém z pečených cuket a paprik
 1. Houbové knedlíky s cibulovým zelím a smetanovou omáčkou                               89
 2. Míchaný salát s nivovými kuličkami, pomerančem a rukolou, balsamiková redukce 99
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                    99
 4. Anglický roastbeef na ledovém salátu s opékaným bramborem a křenovým dipem 99

středa Zeleninový vývar s rýží a vejcem
 1. Vykostěná kuřecí stehýnka na šalvějovém másle, hranolky, houbový dip       89
 2. Míchaný salát s nivovými kuličkami, pomerančem a rukolou, balsamiková redukce 99
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                            99
 4. Pečená krkovička na lilkovém pyré, šťouchaný brambor s mladou cibulkou              99

čtvrtek Šumavská bramboračka
 1. Rizoto s krůtím masem, slaninou, paprikou a čerstvým koriandrem                 89
 2. Míchaný salát s nivovými kuličkami, pomerančem a rukolou, balsamiková redukce 99
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                       99
 4. Vepřový steak v bramboráku, ledový salát se smetanovým dressingem             99

pátek Tomatový krém s bazalkou
 1. Cuketové karbenátky s vařeným bramborem s pažitkou, tatarská omáčka      89
 2. Míchaný salát s nivovými kuličkami, pomerančem a rukolou, balsamiková redukce 99
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                       99
 4. Filet z Tylápie na zázvoru, česneku a tymiánu, grilovaná zelenina, červená čočka   99 

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:
 3A. Pizza Positano (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, žampiony, oregáno)         99
 3B. Pizza Venezia (tomat. omáčka, mozzarella, herkules, sušená rajčata, olivy) 99
 3C. Pizza Rustica (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, pečené brambory, uzený sýr) 99
 3D. Pizza Favolosa (smetana, mozzarella, hermelín, brusinky)                            99

       Informace o alergenech v pokrmech poledního menu na vyžádání u obsluhy!                                   
                                        V nabídce 100% bezlepková jídla označená symbolem
                                        (u menu č.2 možnost objednání v bezlepkové variantě)
                               0,3l - 25Kč, minerální voda - 15Kč, točené pivo 0,3l - 15Kč                                  
                            V době poledního menu navíc zvýhodněná cena pizzy na odnos: 

                                                Pizza z La Strady za  79Kč
                                  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 79 Kč,  Menu 2, 3, 4 za 89Kč Cena včetně menu boxu!
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