
 DENNÍ MENU   21.1. - 25.1.2019 

pondělí Polévka z čerstvého zelí s uzeným masem a rozmarýnem
 1. Dušené kuře s červeným vínem a rajčaty, krémová polenta
 2. Kroupové rizoto s pečeným kuřetem, kapustou a slaninou, houbový vinaigrette
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Pečený hovězí krk s koprovou omáčkou, domácí bramborové halušky
                       
úterý Pastyňákový krém s krutóny
 1. Malajské kuřecí curry s arašídy a mungo výhonky, jasmínová rýže
 2. Kroupové rizoto s pečeným kuřetem, kapustou a slaninou, houbový vinaigrette
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřová kotleta v parmezánové strouhance s petrželí, bramborový salát s ředvičkami

středa Kuřecí vývar s pečeným česnekem, zeleninou a masem
 1. Rigattone s tuňákem, rajčatovou omáčkou, olivami a bazalkou, grana padano
 2. Kroupové rizoto s pečeným kuřetem, kapustou a slaninou, houbový vinaigrette
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Hovězí karbanátky s mozzarellou a sušenými rajčaty, pečené brambory, bylinkový dip

čtvrtek Mrkvová s kari pastou a sezamovým olejem
 1. Bramborovo-dýňové noky, krémová sýrová omáčka, vlašské ořechy
 2. Kroupové rizoto s pečeným kuřetem, kapustou a slaninou, houbový vinaigrette
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Přes noc pečený vepřový bůček se zelím a slaninou, bramborové rösti

pátek Dršťková z hlívy a žampionů
 1. Kuřecí stehna pečená ve smetaně, se slaninou a cibulí, hranolky
 2. Kroupové rizoto s pečeným kuřetem, kapustou a slaninou, houbový vinaigrette
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč) 
 4. Řecká mousaka s lilkem, bramborami a masovým ragú, zapečené bešamelem

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů: 
   3A. Pizza Prosciutto e Pomodori (smetana, mozzarella, šunka, sušená rajčata)
 3B. Pizza Saporita (tomat. omáčka, mozzarella, tuňák, kukuřice, olivy)
 3C. Pizza Messicana (tomat. omáčka, mozzarella, ventricina, tabasco, oregano)
 3D. Pizza Vegan Antipasti (smetana, mozzarella, nakládaná zelenina, žampiony, česnek)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               


