
 DENNÍ MENU   8.7. - 12.7.2019 

pondělí Karotkový krém s římským kmínem
 1. Špagety s pečeným kuřetem, žampiony, petrželí, smetanou a sýrem grana padano
 2. Salát Caprese s trhanou mozzarellou, bazalkou, olivami a pečenými rajčátky v balsamiku
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Hovězí guláš na černém pivě s domácími bramborovými rösti a čerstvým křenem
                       
úterý Kapustová se slaninou
 1. Jacket Potato s kuřecím masem v rajčatové omáčce s kukuřicí a piri-piri papričkami, coleslaw
 2. Salát Caprese s trhanou mozzarellou, bazalkou, olivami a pečenými rajčátky v balsamiku
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Grilovaná krkovice s omáčkou ze slaniny, smetany a růžového pepře, pečené grenaille

středa Vývar z hovězího žebra s kořenovou zeleninou
 1. Přes noc pečený španělský ptáček s dušenou rýží, přírodní šťáva
 2. Salát Caprese s trhanou mozzarellou, bazalkou, olivami a pečenými rajčátky v balsamiku
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Smažené kuřecí kousky v sezamovém těstíčku, salát z rýžových nudlí a zeleniny, ponzu omáčka

čtvrtek Cuketová s rukolou
 1. Italské rizoto s artyčoky, pancettou, hráškem a citrónovou kůrou, sýr grana padano
 2. Salát Caprese s trhanou mozzarellou, bazalkou, olivami a pečenými rajčátky v balsamiku
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Domácí sekaná s čerstvou majoránkou balená ve slanině, máslová bramb. kaše, okurk.salát

pátek Francouzská cibulačka se sýrem
 1. Buritto s trhaným vepřovým masem, rýží, fazolemi a cheddarem, dip z pečených rajčat
 2. Salát Caprese s trhanou mozzarellou, bazalkou, olivami a pečenými rajčátky v balsamiku
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepř. žebírka na medu a uzených papričkách chipotle, brambora se šlehaným tvarohem a jarní cibulkou

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Bianca Stagioni (smetana, mozzarella, čabajka, žampiony, červená paprika)
 3B. Pizza Quattro Salami (tomat. omáčka, mozzarella, 4 druhy salámů, oregáno)
 3C. Pizza Fantazia (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, slanina, gorgonzola)
 3D. Pizza Vegan Napoli (tomat. omáčka, mozzarella, olivy, kukuřice, kapary, barbecue omáčka)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               

    


