
                         

 DENNÍ MENU  19.11. - 23.11.2018 

pondělí Krém z petržele a bílých fazolí se šalvějí
 1. Stir-Fry s kachním masem, rýžovými nudlemi, zázvorem, chilli a arašídy
 2. Zapečená zelenina s kuřecím masem, gratinovaná nivou v tomatové omáčce
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Vepřová porchetta s lesními hřiby, bramborový salát s kapary a rukolou
                       
úterý Italská Ribollita
 1. Pečené kuře s olivami, rajčaty a bazalkou, domácí foccacia s rozmarýnem
 2. Zapečená zelenina s kuřecím masem, gratinovaná nivou v tomatové omáčce
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Svíčková na smetaně s domácím karlovarským knedlíkem

středa Kulajda s vejcem a koprem
 1. Paella s kuřecím masem, chorizem a hráškem
 2. Zapečená zelenina s kuřecím masem, gratinovaná nivou v tomatové omáčce
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                                
 4. Sandwich s trhanou vepřovou krkovicí v barbecue omáčce, hranolky, coleslaw

čtvrtek Smetanová s brokolicí a kuřecím masem
 1. Spaghetti pomodoro s masovými kuličkami, bazalkou a parmezánem
 2. Zapečená zelenina s kuřecím masem, gratinovaná nivou v tomatové omáčce
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřová panenka na omáčce z lesních plodů s rozmarýnem, dýňové krokety

pátek Hovězí vývar s bylinkovými nočky
 1. Smažené kuřecí prso plněné pancettou a mozzarellou, bramborové pyré
 2. Zapečená zelenina s kuřecím masem, gratinovaná nivou v tomatové omáčce
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč) 
 4. Hovězí plec s koprovým velouté, domácí bramborový knedlík

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů: 
   3A. Pizza Mario (smetana, mozzarella, slanina, listový špenát, vejce, česnek)
 3B. Pizza Prosciutto (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, oregáno)
 3C. Pizza Hungaria (tomat. omáčka, mozzarella, čabajka, kozí rohy, chilli paprička)
 3D. Pizza Vegan Quattro Stagioni (tomat. omáčka, mozzarella, kukuřice, žampiony, olivy, cherry 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!

                                              

                                     
                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                            

       


