
 DENNÍ MENU   16.9. - 20.9.2019 

pondělí Zeleninová s vaječným svítkem
 1. Thajské červené kari s kuřecím masem, žampiony, mungo výhonky a koriandrem, jasmín.rýže
 2. Grilovaná nakládaná cuketa s cherry rajčaty, balkánským sýrem a mátou, foccacia s olivami
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Hovězí po burgundsku s bramborovým pyré
                       
úterý Středomořská rybí polévka
 1. Italské rizoto s vepřovou klobáskou, šalvějí, smetanou, parmezánem a rukolou
 2. Grilovaná nakládaná cuketa s cherry rajčaty, balkánským sýrem a mátou, foccacia s olivami
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Kachní roláda s čerstvými bylinkami, dušené červené zelí, brambor. šišky, smaž.cibulka

středa Čočková na kari s rajčaty a kokosovým mlékem
 1. Masové kuličky v rajčatové omáčce se skořicí a domácím karlovarským knedlíkem
 2. Grilovaná nakládaná cuketa s cherry rajčaty, balkánským sýrem a mátou, foccacia s olivami
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Treska pečená na másle s vařeným bramborem a studenou omáčkou tarator

čtvrtek Hovězí vývar s masem a nudlemi
 1. Vykostěné kuřecí stehno na černém pivě se slaninou, kroupové rizoto
 2. Grilovaná nakládaná cuketa s cherry rajčaty, balkánským sýrem a mátou, foccacia s olivami
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Pečená vepřová panenka, pepřová omáčka s brandy, hranolky julienne

pátek Francouzská cibulačka se sýrovým toastem
 1. Vepřový bok na česneku, silná švestková omáčka, domácí krokety
 2. Grilovaná nakládaná cuketa s cherry rajčaty, balkánským sýrem a mátou, foccacia s olivami
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Salát Nicoise s grilovaným tuňákem, fazolkami, olivami a grenaille erteplemi, med-hořč.dressing

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Antipasti (špenátová omáčka, mozzarella, gril.paprika+cuketa+lilek, parmezán)
 3B. Pizza Prosciutto (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, oregáno)
 3C. Pizza Pancetta (tomat. omáčka, mozzarella, italská slanina, kukuřice, olivy)
 3D. Pizza Vegan Margherita con Rukola (tomat. omáčka, mozzarella, rukola, olivový 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!


