
 DENNÍ MENU   24.6. - 28.6.2019 

pondělí Hrášková s pórkem
 1. Kuřecí špíz souvlaki, rajčata smažená v koprovém těstíčku, tzatziki
 2. Řecký míchaný salát Choriatiki s balkánským sýrem, černými olivami a oregánem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Vepřové žebírko na chilli, medu a zázvoru, jasmínová rýže, marinované ředkvičky
                       
úterý Francouzská rybí polévka
 1. Houbové rizoto s italskou slaninou, smetanou, petrželí a parmezánem
 2. Řecký míchaný salát Choriatiki s balkánským sýrem, černými olivami a oregánem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Burger s grilovaným kuřetem, ananasem, karameliz.cibulí, koriandrem a bbq omáčkou, hranolky

středa Kuřecí vývar s libečkem a nudlemi
 1. Vepřová plec na paprice s krupicovými noky a zakysanou smetanou
 2. Řecký míchaný salát Choriatiki s balkánským sýrem, černými olivami a oregánem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Grilované sardinky nakládané v harissa pastě, lehký bramborový salát s fenyklem

čtvrtek Španělské gazpacho
 1. Penne s tuňákem v rajčatové omáčce s olivami, česnekem a čerstvou bazalkou
 2. Řecký míchaný salát Choriatiki s balkánským sýrem, černými olivami a oregánem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Přes noc pečené hovězí hrudí v červeném víně, mačkané brambory s hráškem, celerové chipsy

pátek Uzená polévka s krupicí
 1. Jacket potato se slaninou, rajčaty, smetanou a jarní cibulkou, míchané saláty
 2. Řecký míchaný salát Choriatiki s balkánským sýrem, černými olivami a oregánem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Smažená vepřová kotleta plněná modrým sýrem a bazalkou, mrkvové pyré, konfitovaný česnek

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Quattro Formaggi (smetana, mozzarella, hermelín, niva, uzený sýr)
 3B. Pizza Prosciutto e Mais (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, kukuřice, oregáno)
 3C. Pizza Primavera (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, vysočina, vejce)
 3D. Pizza Vegan Margherita con Rukola (tomat. omáčka, mozzarella, bazalk. pesto, rukola)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               

    


