
 DENNÍ MENU   6.5. - 10.5.2019 

pondělí Kuřecí vývar s hráškovým svítkem
 1. Bramborové noky s koprem, paprikovou omáčkou a trhaným pečeným kuřetem
 2. Trhané listové saláty, krokety z modrého sýru, vlašské ořechy, medovo-hořčičný dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Vepřová roláda s fenyklovými semínky, slaninou a hořčicí, šťouchané brambory, přír.omáčka
                       
úterý Rajčatová s bulgurem a bazalkou
 1. Kuřecí špíz Satay, arašídová omáčka, jasmínová rýže
 2. Trhané listové saláty, krokety z modrého sýru, vlašské ořechy, medovo-hořčičný dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Domácí ravioli s kachním masem, omáčka z červeného vína, pečené rajče, parmezán

středa Státní svátek
 1.                                                       Polední menu se nepodává
 2. 
 3. 
 4.

čtvrtek Celerový krém s krutóny
 1. Špagety Bolognese s čerstvou bazalkou a parmezánem
 2. Trhané listové saláty, krokety z modrého sýru, vlašské ořechy, medovo-hořčičný dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Grilované kuřecí prso, pečené brambory s kořenovou zeleninou, tahini dressing

pátek Houbová se slaninou, bramborem a smetanou
 1. Bramborové lokše s bryndzou, slaninou a pečenou cibulí
 2. Trhané listové saláty, krokety z modrého sýru, vlašské ořechy, medovo-hořčičný dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřová panenka na barevném pepři, glazovaná karotka, hranolky, dýňová omáčka 

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Bianca Prosciutto (smetana, mozzarella, šunka, kukuřice, nakládané cibulky)
 3B. Pizza Quattro Salami (tomat. omáčka, mozzarella, 4 druhy salámů, oregáno)
 3C. Pizza Napoletana (tomat. omáčka, mozzarella, ančovičky, kapary, oregáno)
 3D. Pizza Vegan Tripoli (tomat. omáčka, mozzarella, artyčoky, olivy, žampiony)
   

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!

    


