
 DENNÍ MENU   26.8. - 30.8.2019 

pondělí Rajčatová s mozzarellou a pestem
 1. Špagety s tuňákem, jarní cibulkou, zakysanou smetanou a citrónovou kůrou, parmezán
 2. Caesar salát s kuřecím masem, slaninou, krutóny, parmezánem a vejcem na 63°C
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Dušené hovězí na jalovci zapečené šťouchanými bramborami s parmezánem, okurkový salát
                       
úterý Kuřecí vývar s nudlemi a zeleninou
 1. Zelný závitek s mletým masem, kořenovou zeleninou a oregánem, hořčičná omáčka, vař. brambory

 2. Caesar salát s kuřecím masem, slaninou, krutóny, parmezánem a vejcem na 63°C
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Pečená vepřová panenka se slaninovým kroupovým rizotem, demi-glace

středa Frankfurtská polévka
 1. Kuřecí roláda se sušenými rajčaty, citrónovou omáčkou a bramborovými rösti
 2. Caesar salát s kuřecím masem, slaninou, krutóny, parmezánem a vejcem na 63°C
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Burger se slaninou, cheddarem, karamelizovanou cibulí, bbq majonézou, hranolky

čtvrtek Zelňačka s koprem
 1. Rizoto s pancettou, gorgonzolou, smetanou a lískovými ořechy, rukola
 2. Caesar salát s kuřecím masem, slaninou, krutóny, parmezánem a vejcem na 63°C
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Pečená vepřová kotleta na zeleném pepři, bramborovo-celerový gratin s mozzarellou

pátek Mrkvový krém s římským kmínem
 1. Jacket Potato s trhaným kuřetem, artyčoky, rajčaty a bazalkou, parmezán, rajčat.omáčka
 2. Caesar salát s kuřecím masem, slaninou, krutóny, parmezánem a vejcem na 63°C
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Svíčková na smetaně s domácím karlovarským knedlíkem, brusinky

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Bianca Salami (smetana, mozzarella, herkules, paprikáš, oregáno)
 3B. Pizza Hungaria (tomat. omáčka, mozzarella, čabajka, kozí rohy, tabasco)
 3C. Pizza Speck e Uovo (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, hermelín, vejce)
 3D. Pizza Vegan Zucchini (tomat. omáčka, mozzarella, gril.cuketa, cherry rajče, tymián, oliv.olej)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               

    


