
 DENNÍ MENU  6.11. - 10.11.2017 

pondělí Zeleninová na kari s vejcem
 1. Závin z listového těsta plněný ventricinou, nivou a baby karotkou, cibulová omáčka
 2. Zapečená zelenina s kuřecím masem, nivou a tymiánem, pikantní tomatová omáčka
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                    
 4. Anglický roastbeef na salátu z rukoly, opečené bramborové plátky, křenový dip 

                       
úterý Hovězí vývar se slaninovou sedlinou
 1. Penne Pollo e Spinaci (kuřecí maso, listový špenát, smetana, česnek)
 2. Zapečená zelenina s kuřecím masem, nivou a tymiánem, pikantní tomatová omáčka
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                    
 4. Trhaná kachna v Hoi-Sin omáčce s koriandrem, jasmínová rýže

středa Fazolový krém
 1. Vykostěné vepřové koleno, červené zelí, domácí bramborový knedlík
 2. Zapečená zelenina s kuřecím masem, nivou a tymiánem, pikantní tomatová omáčka
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                                
 4. Krůtí prsa v medovo-citrónové marinádě, hranolky, bazalková omáčka

čtvrtek Frankfurtská s paprikovou klobásou
 1. Biftečky z mletého masa v omáčce z lesních hub, těstoviny tagliatelle
 2. Zapečená zelenina s kuřecím masem, nivou a tymiánem, pikantní tomatová omáčka
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                        
 4. Vepřová panenka na hráškovém pyré, americký brambor s česnekem

pátek Brokolicová s česnekovými krutóny
 1. Rizoto La Strada (kuřecí prsa, prosciutto crudo, slanina, smetana, rukola)
 2. Zapečená zelenina s kuřecím masem, nivou a tymiánem, pikantní tomatová omáčka
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže                                                                       
 4. Kotleta v rozmarýnu s teplým salátem z brambor, oliv, červené řepy a dýně

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:
 3A. Pizza Hungaria (tomat. omáčka, mozzarella, čabajka, kozí rohy, tabasco, oregáno
 3B. Pizza Elisa (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, poličan, žampiony, kapie)
 3C. Pizza Pancetta (tomat. omáčka, mozzarella, italská slanina, zelené a černé olivy)
 3D. Pizza Bianca Formaggi (smetana, mozzarella, hermelín, niva, uzený sýr) 

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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