
 DENNÍ MENU  3.12. - 7.12.2018 

pondělí Krém z pečeného celeru s modrým sýrem, krutóny
 1. Penne se šunkou, žampiony, smetanou a bazalkovým pestem
 2. Grilovaný sýr Brie s brusinkovým čatní, opékané brambory
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Konfitovaná vepřová plec, dýňové ratatouille, grenaille erteple
                       
úterý Zimní čočková s kapustou a tymiánem
 1. Vykostěné kuřecí stehno, žemlová nádivka, přírodní šťáva
 2. Grilovaný sýr Brie s brusinkovým čatní, opékané brambory
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Tagliatelle s hovězím ragú na jalovci s kořenovou zeleninou, parmezán

středa Bramboračka s hřiby a majoránkou
 1. Pečený vepřový bůček s medem a dijónskou hořčicí, karamelizované jablko, celerové pyré
 2. Grilovaný sýr Brie s brusinkovým čatní, opékané brambory
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                                
 4. Enchiladas s trhaným hovězím hrudím, jalapeňos, cheddarem a rajčatovou salsou

čtvrtek Smetanová kuřecí s koprem a kořenovou zeleninou
 1. Gnocchi s houbovým ragú, pancettou a tymiánem, parmezán
 2. Grilovaný sýr Brie s brusinkovým čatní, opékané brambory
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřový řízek nakládaný v česneku, vařené brambory s petrželí, okurkový salát

pátek Maďarská halászle
 1. Kuřecí soté se smetanou, citrónovou kůrou a rozmarýnem, jasmínová rýže
 2. Grilovaný sýr Brie s brusinkovým čatní, opékané brambory
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč) 
 4. Francouzský Cassoulet s kachním masem, klobáskou a fazolemi

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů: 
   3A. Pizza Don Corleone (smetana, mozzarella, ventricina, nakládané papriky, cherry rajče)
 3B. Pizza Positano (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, žampiony, oregáno)
 3C. Pizza Con Tonno e Cipolla (tomat. omáčka, mozzarella, tuňák, olivy, červená cibule)
 3D. Pizza Vegan Hawai (veg.smetana+mozzarella, uzené tofu, ananas)
   

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!

                                              

                                     
                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
             

                                                                                                                                          

       

   

                                                                                                                                                                                               


