
 DENNÍ MENU   7.1. - 11.1.2019 

pondělí Kuřecí vývar s masem a kořenovou zeleninou
 1. Bramborový gratin se slaninou a mozzarellou, malý míchaný salátek s rukolou
 2. Grilovaný camembert s rozmarýnem, nakládaná zelenina, domácí foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Hovězí líčka na houbách, domácí karlovarský knedlík
                       
úterý Italská čočková s tymiánem
 1. Rigattone pomodoro s masovými kuličkami, čerstvou bazalkou a parmezánem
 2. Grilovaný camembert s rozmarýnem, nakládaná zelenina, domácí foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Pomalu pečená vepřová plec na rozmarýnu, bramborové pyré, restovaná růžičková kapusta

středa Karotkový krém s fenyklem
 1. Ravioli s ricottou a pancettou, omáčka z muškátového oříšku a parmezánu
 2. Grilovaný camembert s rozmarýnem, nakládaná zelenina, domácí foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Vepřová panenka pečená v bylinkové krustě, cibulová omáčka, hranolky

čtvrtek Gulášová
 1. Enchiladas s pikantním hovězím masem, fazolemi a cheddarem, rajčatová salsa
 2. Grilovaný camembert s rozmarýnem, nakládaná zelenina, domácí foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Filet ze pstruha s kaparovo-bylinkovým máslem, vařené brambory s petrželkou

pátek Bramborový krém s kukuřicí a slaninou
 1. Kuřecí játra na majoránce a dijónské hořčici, jasmínová rýže
 2. Grilovaný camembert s rozmarýnem, nakládaná zelenina, domácí foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč) 
 4. Palačinka s trhaným kachním masem, ponzu omáčka, restovaná cibulka, koriandr

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů: 
   3A. Pizza Juliano (smetana, mozzarella, slanina, hrášek, kukuřice)
 3B. Pizza Picante (tomat. omáčka, mozzarella, paprikáš, čabajka, nakládané feferony)
 3C. Pizza Capricciosa (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, olivy, žampiony, artyčoky, parmezán)
 3D. Pizza Vegan Mashia (tomat. omáčka, mozzarella, klaso klobása, uzené tofu, paprika)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               


