
 DENNÍ MENU  29.4. - 3.5.2019 

pondělí Pikantní hovězí s rýžovými nudlemi
 1. Vykostěné kuřecí stehno v omáčce z estragonu a hořčice, krémový bulgur
 2. Caesar salát s avokádem, slaninou, krutóny a vejcem na 63°C, parmezán
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Přes noc pečený španělský ptáček, jasmínová rýže
                       
úterý Fazolová s uzeným masem
 1. Italské rizoto s pancettou, hráškem, smetanou a citrónovou kůrou, parmezán
 2. Caesar salát s avokádem, slaninou, krutóny a vejcem na 63°C, parmezán
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Dušená hovězí kližka na červeném víně se žampiony a celerem, domácí bramboráčky

středa Státní svátek
 1.                                                       Polední menu se nepodává
 2. 
 3. 
 4.

čtvrtek Slovenská kapustnica
 1. Špekové knedlíky s dušeným bílým zelím a restovanou cibulkou
 2. Caesar salát s avokádem, slaninou, krutóny a vejcem na 63°C, parmezán
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Treska v omáčce se špenátem a sušenými rajčaty, bramborovo-karotkové pyré

pátek Květákový krém
 1. Grilované kuřecí prso, česneková omáčka s tymiánem, parmezánová polenta
 2. Caesar salát s avokádem, slaninou, krutóny a vejcem na 63°C, parmezán
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřová panenka se šípkovou omáčkou, domácí krokety 

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Juliano (smetana, mozzarella, slanina, hrášek, kukuřice)
 3B. Pizza Diavola (tomat.omáčka, mozzarella, salám ventricina, česnek, cibule)
 3C. Pizza Fabrizio (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, olivy, artyčoky, sušená rajčata)
 3D. Pizza Vegan Spinaci (smetana, mozzarella, listový špenát, uzené tofu)
   

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!

                                              

                                     
                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
             

                                                                                                                                          

       

   

                                                                                                                                                                                               


