
 DENNÍ MENU   28.1. - 1.2.2019 

pondělí Zelná s uzeným masem a rozmarýnem
 1. Brokolicové karbenátky se slaninou, bramborová kaše
 2. Trhané saláty s cous-cousem, sušen. rajčaty a balkánským sýrem, balsamikový vinaigrette
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Kuřecí stripsy v arašídovém těstíčku se salátem z okurek, rukoly a koriandru, kari omáčka
                       
úterý Špenátový krém s vejcem
 1. Jacket Potato (pečená brambora) plněná kuřecím masem a pečenou paprikou, česnek.dip
 2. Trhané saláty s cous-cousem, sušen. rajčaty a balkánským sýrem, balsamikový vinaigrette
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřový perkelt se zakysanou smetanou, domácí chlebový knedlík

středa Drůbeží kaldoun
 1. Kuřecí ragú s pancettou, baby karotkou, brokolicí a smetanou, pečená rýže
 2. Trhané saláty s cous-cousem, sušen. rajčaty a balkánským sýrem, balsamikový vinaigrette
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Steak z panenky gratinovaný parmezánem, americký brambor s česnekem

čtvrtek Jemná krémová česnečka s krutóny
 1. Domácí šišky s mákem, cukrem a rozpuštěným máslem
 2. Trhané saláty s cous-cousem, sušen. rajčaty a balkánským sýrem, balsamikový vinaigrette
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Hovězí líčka na houbách, pečený celer v seně, jasmínová rýže

pátek Polévka z pečených rajčat a bazalky
 1. Pečená krkovička s jablky a čerstvou majoránkou, šťouchaný brambor
 2. Trhané saláty s cous-cousem, sušen. rajčaty a balkánským sýrem, balsamikový vinaigrette
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč) 
 4. Quesadillas s grilovaným krůtím masem, goudou a barbecue omáčkou, trhané saláty

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů: 
   3A. Pizza Mario (smetana, mozzarella, slanina, listový špenát, vejce, česnek)
 3B. Pizza Carabinieri (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, niva, cibule, oregáno)
 3C. Pizza Quattro Salami (tomat. omáčka, mozzarella, 4 druhy salámů)
 3D. Pizza Vegan Tre Stagioni (tomat. omáčka, mozzarella, gril.hráškové lusky, olivy, cherry rajčata)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               


