
 DENNÍ MENU   29.7. - 2.8.2019 

pondělí Letní zeleninová se smetanou
 1. Krůtí roláda se sušenými rajčaty, pancettou a bazalkou, bylinková omáčka, rýže basmati
 2. Trhané saláty s modrým sýrem, karamel.vlašské ořechy, brusinkový vinaigrette, domácí pečivo 
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Dušené hovězí chilli s fazolemi a rajčaty, domácí bramboráčky
                       
úterý Květáková polévka
 1. Pečená uzená krkovice, křenová omáčka se zeleným pepřem, domácí bramborové halušky
 2. Trhané saláty s modrým sýrem, karamel.vlašské ořechy, brusinkový vinaigrette, domácí pečivo 
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Kuřecí špíz se slaninou, cibulí a kukuřicí, barbecue omáčka se suš.švestkami, hranolky

středa Kuřecí vývar s bylinkovými nočky
 1. Lasagne s kuřecím masem, rajčaty a parmezánem, pesto z rukoly
 2. Trhané saláty s modrým sýrem, karamel.vlašské ořechy, brusinkový vinaigrette, domácí pečivo  
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Grilovaná vepřová kotleta s pepřovou omáčkou, zapečené brambory s rozmarýnem

čtvrtek Marocká harira s cizrnou
 1. Kuřecí steak v červené kari omáčce, domácí krokety s petrželí a arašídy
 2. Trhané saláty s modrým sýrem, karamel.vlašské ořechy, brusinkový vinaigrette, domácí pečivo
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřová roláda se slaninou, smetanový špenát, vařené brambory

pátek Pekingská hovězí
 1. Kuřecí nudličky na sladko-kyselo se zázvorem, chilli a ananasem, rýžové nudle, nakládaná karotka

 2. Trhané saláty s modrým sýrem, karamel.vlašské ořechy, brusinkový vinaigrette, domácí pečivo 
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Marinovaný vepřový řízek v česneku, lehký bramborový salát s jogurtem

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Bianca Formaggi (smetana, mozzarella, hermelín, niva, parmezán)
 3B. Pizza Frutti di Mare (tomat. omáčka, mozzarella, mořské plody, česnek, citrón)
 3C. Pizza Pancetta (tomat. omáčka, mozzarella, italská slanina, kukuřice, olivy, oregáno)
 3D. Pizza Vegan Funghi e Olive (tomat. omáčka, mozzarella, žampiony, lesní houby, olivy)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               

    


