
 DENNÍ MENU   25.2. - 1.3.2019 

pondělí Polévka z pečeného kuřete se smetanou a kukuřicí
 1. Gnocchi s vepřovou klobáskou, šalvějí a smetanou, parmezán
 2. Tartiflette (zapečené bramb.plátky s uzenou slaninou, bešamelem a mozzarellou) listový salát
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Pečená žebra v tamarindové omáčce, kari rýže, rajčatový sambal
                       
úterý Mrkvový krém s kokosem a kardamonem
 1. Květákové knedlíčky s uzeným masem, houbové ragú s tymiánem a dijónskou hořčicí
 2. Tartiflette (zapečené bramb.plátky s uzenou slaninou, bešamelem a mozzarellou) listový salát
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Hovězí oháňka dušená v červeném víně, divokém koření a kořenové zelenině, celerové pyré

středa Hovězí vývar s masovou raviolou a zeleninou
 1. Plněné kuřecí stehno olivovou tapenádou, rajčatová omáčka s bazalkou, grilovaná polenta
 2. Tartiflette (zapečené bramb.plátky s uzenou slaninou, bešamelem a mozzarellou) listový salát
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Medailonky z panenky na rozmarýnu, omáčka z lesních plodů, domácí krokety

čtvrtek Uzená s fazolemi a špenátem
 1. Pečená cibule plněná pikantním hovězím masem a rýží, dýňové ratatouille
 2. Tartiflette (zapečené bramb.plátky s uzenou slaninou, bešamelem a mozzarellou) listový salát
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Tacos s grilovaným tuňákem, rukolou, ředkvičkami a koprovým jogurtem, chilli olej

pátek Bramborový krém s pórkem
 1. Smažené žampiony plněné nivou, vařený brambor s petrželkou, česnekový dip
 2. Tartiflette (zapečené bramb.plátky s uzenou slaninou, bešamelem a mozzarellou) listový salát
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč) 
 4. Steak z krkovice na grilovaném fenyklu, steakové hranolky, silná vepřová šťáva

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů: 
   3A. Pizza  Bianca Stagioni (smetana, mozzarella, čabajka, olivy, červená paprika)
 3B. Pizza Fantazia (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, poličan, špenát, gorgonzola)
 3C. Pizza Speck e Uovo (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, vejce, nakládaná cibulka)
 3D. Pizza Vegan Funghi (tomat. omáčka, mozzarella, žampiony, grilované lesní houby, pórek, 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!

   

                                                                                                                                                                                               


