
 DENNÍ MENU   3.6. - 7.6.2019 

pondělí Kukuřičný krém se slaninou
 1. Vykostěné kuřecí stehno v krémové omáčce s kapary, citrónem a petrželí, domácí krokety
 2. Vegetariánské burrito s fazolemi, cheddarem, rýží a limetkovým créme fresh,papriková salsa
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Hovězí krk na houbách, hrášková rýží
                       
úterý Smetanová s kuřecím masem, zeleninou a citrónem
 1. Bramborové rösti s grilovanou krkovičkou, rukolový salát, česnekový dip
 2. Vegetariánské burrito s fazolemi, cheddarem, rýží a limetkovým créme fresh,papriková salsa
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vietnamské kynuté bochánky Gua Bao s trhanou kachnou a zeleninou, hoi-sin omáčka

středa Bramboračka s houbami
 1. Bramborové misky plněné krůtím masem, slaninou, kapií, nivou a vejci, trhané saláty
 2. Vegetariánské burrito s fazolemi, cheddarem, rýží a limetkovým créme fresh,papriková salsa
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřová líčka na bílém víně s cibulí, rajčaty a tymiánem, krémová polenta s parmezánem

čtvrtek Tomatový krém
 1. Gnocchi Pollo e Spinaci (kuřecí maso, listový špenát, smetana, česnek)
 2. Vegetariánské burrito s fazolemi, cheddarem, rýží a limetkovým créme fresh,papriková salsa
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Grilovaná vepřová panenka s pepřovou omáčkou a hranolkami Julienne

pátek Kachní vývar s rýžovými nudlemi
 1. Smažený bílý chřest s bernskou omáčkou s estragonem, vařené brambory
 2. Vegetariánské burrito s fazolemi, cheddarem, rýží a limetkovým créme fresh,papriková salsa
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Rolovaná vepřová porchetta s petrželí a ořechy, celerový gratin

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Hungaria (smetana, mozzarella, čabajka, kozí rohy, kukuřice)
 3B. Pizza Capricciosa (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, olivy, artyčoky, žampiony, parmezán)
 3C. Pizza Fellini (tomat. omáčka, mozzarella, poličan, paprikáš, hermelín, oregáno)
 3D. Pizza Vegan Zucchini (tomat. omáčka, mozzarella, grilovaná cuketa, cherry rajče, tymián)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               

    


