
 DENNÍ MENU  26.11. - 30.11.2018 

pondělí Hráškový krém s vejcem vařeným na 63°C
 1. Steak z kotlety na pečených žampionech, gratinované tagliatelle mozzarellou
 2. Caesar salát s kuřecím masem, vejcem, slaninou, krutóny a parmezánem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Kuřecí prsa plněná sušenými rajčaty a olivovou tapenádou, hranolky
                       
úterý Krupicová s uzeným masem a zeleninou
 1. Rizoto La Strada (kuřecí maso, prosciutto crudo, slanina, smetana) syp.parmezánem
 2. Caesar salát s kuřecím masem, vejcem, slaninou, krutóny a parmezánem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Panenské medailonky na kari s pečenou dýní, bramborem a koriandrem

středa Ruský boršč se zakysanou smetanou
 1. Kuře na paprice s restovanou karotkou a domácími noky
 2. Caesar salát s kuřecím masem, vejcem, slaninou, krutóny a parmezánem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                                
 4. Hovězí roládky plněné pikantním mletým masem, šťouchaný brambor

čtvrtek Kuřecí vývar se špenátovou tortillou
 1. Špagety Aglio olio s kuřecím masem a sušenými rajčaty
 2. Caesar salát s kuřecím masem, vejcem, slaninou, krutóny a parmezánem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Filety pstruha na česnekovém másle, grilované hráškové lusky, vařený brambor

pátek Kapustová na kyselo
 1. Pečená brambora plněná grilovanou zeleninou a uzenou slaninou v barbecue omáčce
 2. Caesar salát s kuřecím masem, vejcem, slaninou, krutóny a parmezánem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč) 
 4. Pečená krkovice s čerstvým dušeným zelím, chlupaté knedíky

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů: 
   3A. Pizza Pollo Crema (smetana, mozzarella, kuřecí maso, červená paprika, bazalka)
 3B. Pizza Fabrizio (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, olivy, artyčoky, sušená rajčata)
 3C. Pizza Quattro Salami (tomat. omáčka, mozzarella, 4 druhy salámů, oregáno)
 3D. Pizza Vegan Verdure (tomat.omáčka, mozzarella, gril.hráškové lusky+lilek, brokolice, mátové pesto)
   

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!

                                              

                                     
                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
             

                                                                                                                                          

       

   

                                                                                                                                                                                               


