
 DENNÍ MENU   27.5. - 31.5.2019 

pondělí Pórkový krém s muškátovým oříškem
 1. Penne s kuřecím masem v omáčce ze sušených rajčat a špenátu, sýr Grana Padano
 2. Pečené cuketové hranolky s rajčaty, červenou cibulí a krůtím masem, avokádová salsa
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Pečené vepřové na černém pivě, mačkané brambory, nakládané cibulky
                       
úterý Králičí vývar se zeleninou a kroupami
 1. Smažené lilkové karbenátky s pancettou, vařené brambory s petrželí, domácí tatarka
 2. Pečené cuketové hranolky s rajčaty, červenou cibulí a krůtím masem, avokádová salsa
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Dušené hovězí v červeném kari s kokosovým mlékem, jasmínová rýže

středa Fazolová se slaninou
 1. Marocké kuřecí kousky v omáčce z rajčat, paprik a sušených meruňek, cous-cous
 2. Pečené cuketové hranolky s rajčaty, červenou cibulí a krůtím masem, avokádová salsa
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Jacket Potato Beef (brambora plněná hověz.ragú, fazolemi, cheddarem a zakys.smetanou)

čtvrtek Gulášová s čerstvou majoránkou
 1. Masové kuličky v rajské omáčce, domácí karlovarský knedlík
 2. Pečené cuketové hranolky s rajčaty, červenou cibulí a krůtím masem, avokádová salsa
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Kuřecí prso plněné bazalkou a modrým sýrem, máslová bramborová kaše

pátek Krémová česnečka se sýrovým krutónem
 1. Grilovaný camembert s rozmarýnem, brusinkové čatní, pečené grenaille
 2. Pečené cuketové hranolky s rajčaty, červenou cibulí a krůtím masem, avokádová salsa
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Gnocchi s pečenou vepřovou panenkou ve smetan.omáčce z hořčice a zeleného pepře

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Mario (smetana, mozzarella, slanina, listový špenát, vejce, česnek)
 3B. Pizza Prosciutto e Salami (tomat.omáčka, mozzarella,šunka,herkules,paprikáš,oregáno)
 3C. Pizza Siciliana (tomat. omáčka, mozzarella, tuňák, olivy, červená cibule, petržel)
 3D. Pizza Vegan Tre Stagioni (tomat. omáčka, mozzarella, klaso klobása, hráškové lusky, kukuřice)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               


