
 DENNÍ MENU   18.2. - 22.2.2019 

pondělí Hovězí vývar s kroupami a petrželí
 1. Pečené kuřecí stehno na másle a šalvěji, opékané brambory s rozmarýnem
 2. Zapékané papriky krémovým bulgurem, bylinkami a mozzarellou
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Grilovaná panenka, kořeněné dýňové placky, kari omáčka
                       
úterý Kulajda s koprem a vejcem
 1. Rigattone s pečeným kuřecím masem, citrónovou kůrou a smetanou, parmezán
 2. Zapékané papriky krémovým bulgurem, bylinkami a mozzarellou
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Přes noc tažená vepřová plec na bílém víně a kořenové zelenině, bramborové pyré

středa Rajčatová s čočkou a římským kmínem
 1. Domácí tvarohové noky s praženou slaninou, cibulí a kysaným zelím
 2. Zapékané papriky krémovým bulgurem, bylinkami a mozzarellou
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Medová vepřová žebra „Teriyaki“ hranolky, malý míchaný salát

čtvrtek Kuřecí krémová s citrónovou trávou a kokos.mlékem
 1. Drůbeží ragú s muškátovým oříškem, karotkou, celerem a smetanou, jasmínová rýže
 2. Zapékané papriky krémovým bulgurem, bylinkami a mozzarellou
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Řízek z vepřové krkovice na česneku, vídeňský bramborový salát

pátek Fazolová s pečenou slaninou
 1. Hřibové rizoto s pancettou, petrželkou a grana padano
 2. Zapékané papriky krémovým bulgurem, bylinkami a mozzarellou
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč) 
 4. Pečená hovězí kýta se šípkovou omáčkou, perníkový knedlík

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů: 
   3A. Pizza  Hawai (smetana, mozzarella, šunka, ananas)
 3B. Pizza Diavola (tomat. omáčka, mozzarella, ventricina, cibule, česnek)
 3C. Pizza Quattro Formaggi (tomat. omáčka, mozzarella, hermelín, niva, uzený sýr)
 3D. Pizza Vegan Capricciosa (tomat. omáčka, mozzarella, klaso klobása, olivy, artyčoky, 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!

   

                                                                                                                                                                                               


