
 DENNÍ MENU  4.12. - 8.12.2017 

pondělí Celerová krémová se slaninou a oregánem
 1. Holandský řízek se sýrem, bramborová kaše, nakládané cibulky
 2. Míchaný salát s nivou a grilovanými žampiony v balsamicu, medovo-hořčičný dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                    
 4. Kuřecí Fricassée se žampiony, bílým vínem a creme fresh, rizoto arborio 

                       
úterý Gulášová s loupanými rajčaty
 1. Marinovaná krkovička v rozmarýnu, podávaná na grilovaných paprikách, tvarohové noky
 2. Míchaný salát s nivou a grilovanými žampiony v balsamicu, medovo-hořčičný dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                    
 4. Grilovaná husí jatýrka s karamelizovanou šalotkou, jablky a bílými hrozny, pečené brambory

středa Špenátová s vejcem
 1. Kuřecí prsa na másle, pyré z červené řepy, mrkve a brambor, zeleninové krokety
 2. Míchaný salát s nivou a grilovanými žampiony v balsamicu, medovo-hořčičný dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                                
 4. Vepřová panenka s hráškovými lusky na slanině, šťouchané brambory, provensálská omáčka

čtvrtek Kuřecí vývar se zeleninou a játrovou rýží
 1. Domácí bramborové knedlíky plněné uzeným masem, červené zelí s brusinkami, vídeňská cibulka
 2. Míchaný salát s nivou a grilovanými žampiony v balsamicu, medovo-hořčičný dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                        
 4. Malajské hovězí curry s jasmínovou rýží (hovězí maso, curry pasta, kokosové mléko, zelenina)

pátek Čočková s římským kmínem
 1. Penne con Tonno (tuňák, kukuřice, baby karotka, smetana, rukola)
 2. Míchaný salát s nivou a grilovanými žampiony v balsamicu, medovo-hořčičný dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                     
 4. Vepřová kotleta zapečená s cibulí, ventricinou a uzeným sýrem, steakové hranolky

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:
 3A. Pizza Speck (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, čerstvá rajčata, gorgonzola)
 3B. Pizza Quattro Formaggi (tomat. omáčka, mozzarella, hermelín, niva, uzený sýr)
 3C. Pizza Calzone-plněná- (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, žampiony, čabajka, olivy)
 3D. Pizza Antipasti (smetana, mozzarella, paprika, cuketa, artyčoky, kukuřice, oregáno) 

Menu č.1           včetně polévky       95Kč                          Menu č.4   včetně polévky     109Kč               
Menu č.2,3      včetně polévky     105Kč      V nabídce 100% bezlepková jídla označená symbolem 

                  Informace o alergenech v pokrmech poledního menu na vyžádání u obsluhy!                                   
                                       
                               0,3l - 25Kč, minerální voda - 15Kč, točené pivo 0,3l - 18Kč                                  
                            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

                                                                                                                                                                    Odnos menu bez polévky!  Menu 1 za 85 Kč,  Menu 2, 3 za 95Kč, Menu 4 za 99Kč
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