
 DENNÍ MENU   4.2. - 8.2.2019 

pondělí Hráškový krém s mátou a bazalkou
 1. Gnocchi s pancettou, ricottou a žampiony, grana padano
 2. Krokety z mozzarelly v petrželkové strouhance, salát z rajčat a rukoly, citrusový dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Grilovaná vepřová krkovice na česneku, brambor.plátky, silná omáčka z červeného vína
                       
úterý Minestrone s kapustou a bazalkovým pestem
 1. Vepřové výpečky, krémové bílé zelí, domácí bramborové šišky
 2. Krokety z mozzarelly v petrželkové strouhance, salát z rajčat a rukoly, citrusový dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Sekané rybí karbenátky, ragú z dýně, zázvoru, bílých fazolí a kokosového mléka

středa Žampionová s jalovcem a petrželí
 1. Tagliatelle s pestem ze suš. rajčat, rukolou a grilovaným kuřecím masem na pomeranči a bazalce
 2. Krokety z mozzarelly v petrželkové strouhance, salát z rajčat a rukoly, citrusový dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Hovězí krk po burgundsku, krémová polenta, nakládané cibulky

čtvrtek Hovězí vývar s bylinkovými knedlíčky a kořenovou zeleninou
 1. Kuličky z mletého masa v omáčce z dijónské hořčici a šalvěje, pečené grenaille erteple
 2. Krokety z mozzarelly v petrželkové strouhance, salát z rajčat a rukoly, citrusový dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Dlouze pečená vepřová plec v sójové omáčce a citrónové trávě, jasmínová rýže, gril.pak-choi

pátek Bramborový krém s bazalkou
 1. Domácí sekaná pečeně ve slanině s tymiánem, bramborovo-dýňové pyré
 2. Krokety z mozzarelly v petrželkové strouhance, salát z rajčat a rukoly, citrusový dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč) 
 4. Grilované kuřecí prso, konfitovaný česnek, tagliatelle s houbovým krémem

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů: 
   3A. Pizza Bianca Funghi (smetana, mozzarella, žampiony, lesní houby, pórek)
 3B. Pizza Fabrizio (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, olivy, artyčoky, sušená rajčata)
 3C. Pizza Volcano (tomat. omáčka, mozzarella, ventricina, kuřecí prsa, čerstvé chilli)
 3D. Pizza Vegan Hawai (tomat. omáčka, 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!

   

                                                                                                                                                                                               


