
 DENNÍ MENU  18.1. - 22.1.2016 

pondělí Bretaňská gulášová
 1.  Rýžové nudle s krůtím masem, koriandrem, červeným kari a čerstvou zeleninou    85
 2.  Míchaný salát se šunkou, mozzarellou a olivami, medovo-hořčičný dressing 95
 3.  Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                    95
 4.  Vepřová panenka na hráškovém pyré, restovaný brambor se slaninou a ml.cibulkou 95
                       
úterý Kuřecí vývar se zeleninou a špenátovou tortillou
 1. Zadělávaná hlíva ústřičná se sýrovou omáčkou a těstovinami taglatelle        85
 2. Míchaný salát se šunkou, mozzarellou a olivami, medovo-hořčičný dressing      95
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                    95
 4. Kuřecí roláda plněná šunkou a ementálem, hranolky, přírodní omáčka, domácí tatarská omáčka   95

středa Kulajda s bramborem
 1. Kuřecí medailonky z vykostěných stehen s provensálskou omáčkou, italské rizoto 85
 2. Míchaný salát se šunkou, mozzarellou a olivami, medovo-hořčičný dressing 95
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                            95
 4. Zvěřinové ragú na červeném víně a divokém koření, domácí karlovarský knedlík 95

čtvrtek Česnečka se sýrem a vejcem
 1. Pečené půlky brambor na mořské soli plněné pancettou, zelenin. směsí a nivou   85
 2. Míchaný salát se šunkou, mozzarellou a olivami, medovo-hořčičný dressing 95
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                       95
 4. Steak z krkovičky podávaný na smetanových žampionech, kroupová nádivka 95

pátek Masový krém s čerstvým tymiánem a krutóny
 1.  Gnocchi Perra e Gorgonzola (kuřecí maso, hruška, gorgonzola, smetana, bazalka) 85
 2.  Míchaný salát se šunkou, mozzarellou a olivami, medovo-hořčičný dressing 95
 3.  Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                      95
 4.  Mořský okoun na grilu s pečenými rajčaty a karotkovo-bramborovou kaší          95 

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:
 3A. Pizza Olive e Funghi (tomat. omáčka, mozzarella, olivy, lesní houby, žampiony) 95
 3B. Pizza Hungaria (tomat. omáčka, mozzarella, čabajka, kozí rohy, tabasco, oregáno)   95
 3C. Pizza Al Capone (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, kapie, kukuřice)         95
 3D. Pizza Favolosa (smetana, mozzarella, hermelín, brusinky)                               95

       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  75Kč
                                  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 75 Kč, Menu 2 za 85Kč, Menu 3 za 85Kč, Menu 4 za 85Kč Cena včetně menu boxu!
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