
 DENNÍ MENU   4.3. - 8.3.2019 

pondělí Bramboračka s houbami a majoránkou
 1. Sandwich s trhaným vepřovým masem a barbecue omáčkou, salát coleslaw
 2. Pečený balkánský sýr s oregánem a čerstvým chilli, tzatziki, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Kuřecí prso nakládané v hrubém pepři, zeleninové ratatouille, citrusová omáčka
                       
úterý Cibulová s šalvějí a dijónskou hořčicí
 1. Dýňové noky v parmezánové omáčce s muškátovým oříškem, vlašské ořechy
 2. Pečený balkánský sýr s oregánem a čerstvým chilli, tzatziki, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Grilovaná krkovice s bylinkovým máslem, hranolky, malý míchaný salát

středa Sladko-kyselá se zázvorem a tofu
 1. Kuřecí Stir-fry s hráškovými lusky a paprikou, jasmínová rýže
 2. Pečený balkánský sýr s oregánem a čerstvým chilli, tzatziki, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Ragú z hovězích líček, kořenové zeleniny a žampionů, domácí foccacia s olivami

čtvrtek Kuřecí vývar s masem a zeleninou
 1. Špagety s pancettou, hráškem, kukuřicí, rozmarýnem a smetanou, parmezán
 2. Pečený balkánský sýr s oregánem a čerstvým chilli, tzatziki, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřová porchetta plněná houbami a bylinkami, bramborové pyré, vepřová šťáva

pátek Celerový krém s koprem
 1. Taštičky z listového těsta s pečeným kuřetem a zeleninou, cizrnový hummus
 2. Pečený balkánský sýr s oregánem a čerstvým chilli, tzatziki, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč) 
 4. Anglický roastbeef, křenový creme fraiche, pečené brambory

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů: 
   3A. Pizza  Pollo e Formaggi (smetana, mozzarella, kuřecí maso, ricotta, hrášek)
 3B. Pizza Positano (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, žampiony, oregáno)
 3C. Pizza Siciliana (tomat. omáčka, mozzarella, tuňák, olivy, červená cibule, petržel)
 3D. Pizza Vegan Favolosa (vegan smetana + mozzarella, brusinky)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               


