
 

 DENNÍ MENU   19.8. - 23.8.2019 

pondělí Krém z pečeného tuřínu, dýně a karotky
 1. Masové kuličky v omáčce z lesních hub, bramborové gnocchi 
 2. Míchaný salát s tuňákem, kukuřicí a červ.cibulí, olivovo-balsamik. zálivka, domácí pečivo
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Marinovaná panenka v madeiře, zapečené brambory s brokolicí v zakysané smetaně
                       
úterý Slepičí s bylinkovým kapáním
 1. Smažený květák se šťouchaným bramborem, česneková majonéza, míchaný salátek
 2. Míchaný salát s tuňákem, kukuřicí a červ.cibulí, olivovo-balsamik. zálivka, domácí pečivo
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Krůtí prsa sous-vide s rozmarýnem, jasmínová rýže, zázvorová omáčka

středa Zeleninová na másle s kurkumou
 1. Steak z krkovičky v pivní marinádě, americký brambor s česnekem, křenový dip
 2. Míchaný salát s tuňákem, kukuřicí a červ.cibulí, olivovo-balsamik. zálivka, domácí pečivo
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Hovězí pečínka s dušenou kapustou a karlovarským knedlíkem

čtvrtek Žampionová s jarní cibulkou
 1. Závin z listového těsta s kořenovou zeleninou, ventricinou a modrým sýrem, cibul. omáčka
 2. Míchaný salát s tuňákem, kukuřicí a červ.cibulí, olivovo-balsamik. zálivka, domácí pečivo
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Grilovaná kuřecí prsa v medovo-citrónové marinádě, omáčka z pečené dýně, hranolky

pátek Eintopf s vepřovým masem a červenou řepou
 1. Vykostěné vepřové koleno se špenátem a domácím bramborovým knedlíkem
 2. Míchaný salát s tuňákem, kukuřicí a červ.cibulí, olivovo-balsamik. zálivka, domácí pečivo
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Paella Valenciana (mořské plody, kuřecí špalíky, čerstvá zelenina s bylinkami)

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Favolosa (smetana, mozzarella, hermelín, brusinky)
 3B. Pizza Calzone (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, poličan, žampiony, oregáno)
 3C. Pizza Diavola (tomat. omáčka, mozzarella, pikantní salám ventricina, cibule, česnek)
 3D. Pizza Vegan Fabrizio (tomat. omáčka, mozzarella, olivy, artyčoky, suš.rajčata,kukuřice)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               


