
 DENNÍ MENU  25.1. - 29.1.2016 

pondělí Slovenská kapustnica s uzeným masem
 1.  Kuřecí prsa v nivové omáčce, bramborové krokety                                          85
 2.  Listové saláty s rukolou, pomerančem,  pancettou a sýrem Gouda, medovo-koprový dressing 95
 3.  Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                    95
 4.  Biftečky po Srbsku s teplým houbovo-bramborovým salátem                                     95
                       
úterý Slepičí vývar s masem, nudlemi a zeleninou
 1. Rizotto curry picante (kari, houby, sušená rajčata, feferony, česnek, pórek)  85
 2. Listové saláty s rukolou, pomerančem,  pancettou a sýrem Gouda, medovo-koprový dressing  95
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                    95
 4. Svíčková na smetaně, domácí houskový knedlík, brusinkový dip                           95

středa Luštěninová s řapíkatým celerem
 1. Vepřový flamendr s jarní cibulkou, kapií a kukuřicí, domácí bramboráčky   85
 2. Listové saláty s rukolou, pomerančem,  pancettou a sýrem Gouda, medovo-koprový dressing 95
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                            95
 4. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem a gorgonzolou, hranolky                    95

čtvrtek Žampionový krém
 1. Fusilli Speck e Broccoli (slanina, brokolice, baby karotka, cherry rajčátka) syp. parmezánem 85
 2. Listové saláty s rukolou, pomerančem,  pancettou a sýrem Gouda, medovo-koprový dressing 95
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                       95
 4. Vepřová kotleta s olivovou tapenádou a paprikovou omáčkou, šťouchaný brambor 95

pátek Tomatová s bazalkou a zakysanou smetanou
 1.  Krkovička na bylinkovém másle, hranolky, barbecue dip                                    85
 2.  Listové saláty s rukolou, pomerančem,  pancettou a sýrem Gouda, medovo-koprový dressing 95
 3.  Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                      95
 4.  Pečené kuřecí stehno s italskou slaninou a jablky, jalovcová omáčka, rizoto arborio 95 

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:
 3A. Pizza Carabinieri (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, niva, cibule, oregáno) 95
 3B. Pizza Speck (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, jarní cibulka, čerstvá rajčata)  95
 3C. Pizza  Tre Stagioni (tomat. omáčka, mozzarella, herkules, tuňák, artyčoky) 95
 3D. Pizza Vegetariana (smetana, mozzarella, lilek, paprika, olivy, kukuřice, parmezán) 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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