
 DENNÍ MENU   17.6. - 21.6.2019 

pondělí Kuřecí luštěninová polévka
 1. Ragú z hovězích líček a kořenové zeleniny zapečené bramborovou kaší s parmezánem
 2. Thajský nudlový salát s čerstvou zeleninou, arašídovou omáčkou a kuřecím masem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Grilované kuřecí prso s cuketovými karbenátky a česnekovým jogurtem
                       
úterý Hovězí vývar se špenátovou palačinkou
 1. Domácí ravioli s pancettou a ricottou, dýňova omáčka s muškátovým oříškem
 2. Thajský nudlový salát s čerstvou zeleninou, arašídovou omáčkou a kuřecím masem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Roastbeef s křenovým creme fresh a pečenými bramborami s rozmarýnem

středa Čočková s uzeným masem
 1. Žampiony plněné slaninou, špenátem a mozzarellou, pyré z pečené zeleniny, hranolky
 2. Thajský nudlový salát s čerstvou zeleninou, arašídovou omáčkou a kuřecím masem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Enchiladas s hovězím ragú, fazolemi, cheddarem a kukuřičnou salsou

čtvrtek Letní minestrone s bazalkovým pestem
 1. Plněné papriky s rajskou omáčkou, domácí kynutý knedlík
 2. Thajský nudlový salát s čerstvou zeleninou, arašídovou omáčkou a kuřecím masem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Kachní roláda se slaninou, dušená růžičková kapusta, omáčka z dijónské hořčice

pátek Dýňový krém na kari
 1. Krůtí nudličky s koriandrem, arašídy a pikantní mrkvovou omáčkou, jasmínová rýže
 2. Thajský nudlový salát s čerstvou zeleninou, arašídovou omáčkou a kuřecím masem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Spaghetti s pečenou treskou, špenátovým pestem a marinovanými cherry rajčátky

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Favolosa (smetana, mozzarrella, hermelín, brusinky)
 3B. Pizza Quattro Stagioni (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, kukuřice, niva, červ.paprika)
 3C. Pizza Bolognese (tomat. omáčka, mozzarella, boloňské masové ragú, jarní cibulka)
 3D. Pizza Vegan Fabrizio (tomat. omáčka, mozzarella, uzené tofu, olivy, artyčoky, suš.rajčata)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               

    


