
 DENNÍ MENU  27.12. - 29.12.2017 

pondělí 
 1. 
 2. 
 3.                                                                     
 4.  
                       
úterý 
 1. 
 2. 
 3.                                                                     
 4. 

středa Krémová z pečené zeleniny s koriandrem
 1. Vykostěná kuřecí stehna marinovaná v česneku, dijónské hořčici a medu, hranolky
 2. Míchaný salát s rozpečeným hermelínem a rukolou, medovo-hořčičný dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                                
 4. Soté z vepřové panenky se zeleninou, šunkou, smetanou a pórkem, italské rizoto

čtvrtek Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
 1. Tagliatelle s krůtím masem, bazalkovým pestem a sušenými rajčaty, parmezán
 2. Míchaný salát s rozpečeným hermelínem a rukolou, medovo-hořčičný dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                        
 4. Jacket Potato Beef (brambora plněná trhaným hov.masem, cibulí a pyré z červeného zelí)

pátek Kulajda
 1. Kuřecí prsa po indicku s ananasem a kari, jasmínová rýže
 2. Míchaný salát s rozpečeným hermelínem a rukolou, medovo-hořčičný dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                     
 4. Vepřový steak v bramboráku, míchaný salát s olivami

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:
 3A. Pizza Prosciutto e Mais (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, kukuřice, oregáno)
 3B. Pizza Margherita con Parmeggiano (tomat. omáčka, mozzarella, bazalka, parmezán)
 3C. Pizza Diavola (tomat. omáčka, mozzarella, salám ventricina, česnek, cibule)
 3D. Pizza Mario (smetana, mozzarella, slanina, listový špenát, vejce, česnek) 

Menu č.1           včetně polévky       95Kč                          Menu č.4   včetně polévky     109Kč               
Menu č.2,3      včetně polévky     105Kč      V nabídce 100% bezlepková jídla označená symbolem 

                  Informace o alergenech v pokrmech poledního menu na vyžádání u obsluhy!                                   
                                       
                               0,3l - 25Kč, minerální voda - 15Kč, točené pivo 0,3l - 18Kč                                  
                            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

                                                                                                                                                                    Odnos menu bez polévky!  Menu 1 za 85 Kč,  Menu 2, 3 za 95Kč, Menu 4 za 99Kč
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