
 DENNÍ MENU   8.4. - 12.4.2019 

pondělí Hovězí vývar s chlebovými knedlíčky a zeleninou
 1. Plněné lilky vepřovým ragú, zapečené mozzarellou
 2. Trhané listové saláty s pečenou dýní, balkán.sýrem, červ.cibulí a krutóny, koprový dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Smažené kuře Kiev s bylinkovým máslem, bramborové pyré, míchaný salátek
                       
úterý Polévka z pečených rajčat se sýrovým toastem
 1. Segedinský guláš s domácím houskovým knedlíkem
 2. Trhané listové saláty s pečenou dýní, balkán.sýrem, červ.cibulí a krutóny, koprový dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Krůtí špíz s ananasem, červenou cibulí, paprikovou salsou, pečené brambory

středa Bramborová s majoránkou a žampiony
 1. Lasagne se špenátem, kuřecím masem a bešamelem, sýr Grana Padano
 2. Trhané listové saláty s pečenou dýní, balkán.sýrem, červ.cibulí a krutóny, koprový dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Hovězí na houbách s tymiánem a kořenovou zeleninou, šťouchaný brambor

čtvrtek Mrkvový kořeněný krém s čočkou
 1. Vykostěná kuřecí stehna s nivovou omáčkou, bramborové rösti
 2. Trhané listové saláty s pečenou dýní, balkán.sýrem, červ.cibulí a krutóny, koprový dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřová roláda se slaninou a oregánem, zelné placky, redukovaná šťáva

pátek Gulášová polévka
 1. Domácí ravioli s trhaným vepřovým masem a česnekovou omáčkou
 2. Trhané listové saláty s pečenou dýní, balkán.sýrem, červ.cibulí a krutóny, koprový dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč) 
 4. Krůtí ragú na bílém víně s karotkou, artyčoky, paprikou a olivami, jasmínová rýže

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Hawai (smetana, mozzarella, šunka, ananas)
 3B. Pizza Salami e Uovo (tomat. omáčka, mozzarella, poličan, herkules, vejce, oregáno)
 3C. Pizza Bolognese (tomat. omáčka, mozzarella, masové ragú, jarní cibulka)
 3D. Pizza Vegan Antipasti (smetana, mozzarella, nakládaná zelenina, žampiony, česnek
   

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!


