
 DENNÍ MENU   5.8. - 9.8.2019 

pondělí                    
                                          Z provozních důvodů máme toto pondělí zavřeno!!! 

                       
úterý Pórková s vejcem
 1. Pečené plněné papriky s rajskou omáčkou a domácím kynutým knedlíkem
 2. Trhané římské listy s dressingem ze sušen.rajčat, pečená slanina, vejce, krutóny, parmezán
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Kachní roláda s teriyaki omáčkou a pečenou jasmínovou rýží

středa Hovězí vývar se slaninovou sedlinou
 1. Penne s tuňákem, olivami, rajčaty, bazalkou a pečenou šalotkou, parmezán
 2. Trhané římské listy s dressingem ze sušen.rajčat, pečená slanina, vejce, krutóny, parmezán
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Krkovice pečená na černém pivě a česneku, šťouchané brambory, nakládané cibulky

čtvrtek Celerový krém s modrým sýrem a krutóny
 1. Pečená uzená kýta, bramborové rösti, dušené bílé zelí se smaženou cibulkou
 2. Trhané římské listy s dressingem ze sušen.rajčat, pečená slanina, vejce, krutóny, parmezán
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Krůtí nudličky v palačince se žampiony a hráškem, parmezánový krém s muškát.oříškem

pátek Kapustová s uzeným masem
 1. Italské krémové rizoto s hřiby, pancettou a smetanou, sýr grana padano
 2. Trhané římské listy s dressingem ze sušen.rajčat, pečená slanina, vejce, krutóny, parmezán
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Špikovaná hovězí pečeně s koprovou omáčkou a domácím bramborovým knedlíkem

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                    bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Mario (smetana, mozzarella, slanina, listový špenát, vejce, česnek)
 3B. Pizza Prosciutto e Salami (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, herkules, paprikáš)
 3C. Pizza Con Maiale e Mais (tomat. omáčka, mozzarella, vepř. nudličky, kukuřice, vejce)
 3D. Pizza Vegan Caprese (tomat. omáčka, mozzarella, čerstvá rajčata, bazalka, oliv.olej)
   

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!

    


