
 DENNÍ MENU   23.4. - 26.4.2019 

pondělí Velikonoční pondělí
 1.                                                       Polední menu se nepodává
 2. 
 3. 
 4. 
                       
úterý Kulajda s koprem a vejcem
 1. Burger se smaženým kuřetem, čerstvou zeleninou a barbecue omáčkou, hranolky
 2. Italský salát Panzanella se smaženou mozzarellou v bazalkové strouhance
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Rybí kuličky v kari omáčce s kokosovým mlékem, kořeněná červená čočka

středa Toskánská Ribollita
 1. Zapečené bramborové noky s vepřovým masem, šalvějí, smetanou a parmezánem
 2. Italský salát Panzanella se smaženou mozzarellou v bazalkové strouhance
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Filet ze pstruha s bylinkovým máslem, vařené brambory s petrželí, citrónová omáčka

čtvrtek Frankfurtská se zauzenou paprikou a libečkem
 1. Marinovaný kuřecí špíz s jarní cibulkou, pečené brambory s česnekem, tzatziki
 2. Italský salát Panzanella se smaženou mozzarellou v bazalkové strouhance
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Tažená hovězí plec, křenová omáčka se zeleným pepřem, domácí karlovarský knedlík

pátek Hráškový krém s celerovými chipsy
 1. Thajské curry s kuřecím masem, čerstvou zeleninou a jasmínovou rýží
 2. Italský salát Panzanella se smaženou mozzarellou v bazalkové strouhance
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)
 4. Sekaný holandský řízek se sýrem, bramborové pyré, míchaný salát s olivami

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza La Crema (smetana, mozzarella, kuřecí maso, červená paprika, bazalka)
 3B. Pizza Positano (tomat.omáčka, mozzarella, šunka, žampiony, oregáno)
 3C. Pizza Boscaiola (tomat.omáčka, mozzarella, slanina, restované lesní houby, vejce)
 3D. Pizza Vegan Napoli (tomat. omáčka, mozzarella, olivy, kapary, kukuřice, polníček)
   

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!

    


