
 DENNÍ MENU  17.12. - 21.12.2018 

pondělí Česneková krémová s krutóny
 1. Parmentier z vepřového jelítka a mačkaných brambor, salátek z kysaného zelí s koprem
 2. Krémové rizoto z bulguru s majoránkovým pestem, grilovaná mozzarella
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Krůtí kuličky s koriandrem, arašídy a pikantní mrkvovou omáčkou, jasmínová rýže
                       
úterý Rybí s kořením Garam-Masala a cizrnou
 1. Gnocchi s pažitkovým krémem, praženou pancettou a parmezánem
 2. Krémové rizoto z bulguru s majoránkovým pestem, grilovaná mozzarella
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřová roláda se slaninou a šalvějí, silná omáčka z červ.vína a rajčat, americké brambory

středa Frankfurtská s libečkem a zauzenou paprikou
 1. Grilované portobello s bylinkovým máslem, hranolky, malý míchaný salátek
 2. Krémové rizoto z bulguru s majoránkovým pestem, grilovaná mozzarella
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                  
 4. Pečený holandský řízek se sýrem, smetanová bramborová kaše

čtvrtek Kuřecí vývar s petrželkovými nočky
 1. KTagliatelle s kuřecím masem, parmskou šunkou, smetanou a parmezánem
 2. Krémové rizoto z bulguru s majoránkovým pestem, grilovaná mozzarella
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Anglický roastbeef na listovém salátu, meruňkové čatní, opékané brambory

pátek Hrášková s kokosovým mlékem a rajčaty
 1. Konfitovaný hovězí jazyk, křenová omáčka se zeleným pepřem, karlovarský knedlík
 2. Krémové rizoto z bulguru s majoránkovým pestem, grilovaná mozzarella
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč) 
 4. Kuřecí prso sous-vide na estragonu a česneku, rizoto Arborio, pečená zelenina

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů: 
   3A. Pizza Hawai (smetana, mozzarella, šunka, ananas)
 3B. Pizza Primavera (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, čabajka, vejce)
 3C. Pizza Napoletana (tomat. omáčka, mozzarella, ančovičky, kapary, oregáno)
 3D. Pizza Vegan Funghi e Porcini (tomat. omáčka, mozzarella, gril.lesní houby, žampiony, pórek)
   

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!

   

                                                                                                                                


